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Statistical Analysis of zero inflated negative binomial-beta exponential distribution
Chanakarn Jornsatian1, Winai Bodhisuwan1* and Mena Patummasut1

ABSTARCT
A new mixed distribution called the zero inflated negative binomial-beta exponential
(ZINB-BE) distribution is proposed and studied. That is a quite alternative distribution and more
flexibility to analyze count data with overdispersion and excess zeros. Some statistical properties of
the distribution are derived, such as mean and variance. Parameter estimation using maximum
likelihood estimation is presented. Finally, the ZINB-BE distribution is applied to real data with
numerous zeros, it is shown that the ZINB-BE distribution can be used as an alternative distribution of
count data analysis.
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INTRODUCTION
Count data analysis is a type of data in which the observations can take only the nonnegative integer values in many disciplines including biology, ecology, agriculture, social science,
econometric, medicine, public health, engineering and so on.
To model count data, the Poisson distribution can be fitted for count data which is the number
of events occurring in a fixed interval of time or space. Especially, the assumption of this distribution
implies equality of the mean and the variance, called equidispersion (Cameron and Trivedi, 1998).
However, the Poisson distribution is not fit for count data because its variance is greater than its
mean, resulting in overdispersion or the variance is less than the mean, resulting in underdispersion
(Winklemann, 2000).
The negative binomial (NB) distribution has become increasingly popular as a more flexible
than the Poisson distribution when fitting some the overdispersed data (Johnson et al., 2005).
The NB distribution is a mixing distribution of the Poisson and gamma distributions (Klugman et al.,
2012). However, the NB distribution is not suitable for count data sets in some applications, where
large zeros count data that leads to heavy tail (Wang, 2011).
From overdispersion and heavy tail problems, if not properly modeled, the new distribution
that introducing mixed NB distribution are developed such as the negative binomial exponential
(NB-E) (Panjer and Willmot, 1981), negative binomial inverse Gaussian (NB-IG) (G´omez-D´eniz et al.,
2008).
In this sense, particularly under the overdispersion phenomena a new mixture distribution for
more flexible alternative than the Poisson and NB distributions, namely the NB-beta exponential
(NB-BE) distribution (Pudprommarat et al., 2012) was proposed. It was obtained by mixing the NB
distribution with a beta exponential (BE) distribution (Nadarajah and Kotz, 2006). As mention above, if
overdispersion remains even after modeling which is a substantial proportion of the values are zero,
the case in raw data is caused by the zero inflation.
One frequent manifestation of overdispersion is that the incidence of zero counts is greater
than expected for the Poisson distribution and this is of interest because zero counts frequently have
special status (Ridout et al., 1998). Failure to properly account for the excess zeros constitutes a
model misspecification that can result in biased or inconsistent estimators.
An alternative approach that accommodates the high frequency of zero counts, called the
zero inflated (ZI) model. The model will be applied to describe some data sets because it provides
better statistical fit. That is a mixture model that combines a count component and a point mass at
zero. There are two sources of zeros causing the distinction of excess zero data, firstly, structural
zeros, which are inevitable and sampling zeros, which occurred by chance (Ridout et al., 1998).
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Furthermore, many researchers have been proposed the mixture distribution of ZI models
such as the zero inflated poisson (ZIP) (Lambert, 1992), zero inflated negative binomial (Greene,
1994), zero inflated Waring (ZIW) (Bodhisuwan, 2011), zero inflated negative binomial-generalized
exponential (ZINB-GE) distributions (Aryuyuen et al., 2014).
This paper is organized as follows: to investigate the new ZI distribution, ZINB-BE distribution.
Especially, it is provided very useful for count data analysis with excess zeros. The properties such as
mean and variance will be presented, including the graphs of the probability mass function (pmf).
Finally, we include application to a real dataset.

MATERIALS AND METHODS
1. Zero inflated distribution
1.1 The ZI model
The ZI distribution can be in general from (Lambert, 1992):

where

is a count variable,
is the probability of being an inflated zero,
is the pmf of with parameter ,
and this model in terms of Bernoulli distribution:

1.2 The ZINB-BE distribution
The ZINB-BE distribution is a mixture distribution of Bernoulli and NB-BE distributions
(Pudprommarat et al., 2012). We introduced the definitions and some properties of NB-BE and
ZINB-BE distributions are given below:
Definition 1 Let
denoted as

for

be a random variable of NB-BE distribution with the parameters
. The pmf of is defined by

.
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Definition 2 Let
denoted as

be a random variable of ZINB-BE distribution with the parameters
. The pmf of is obtained as

where

and

and

.

The graphs of ZINB-BE distribution with specified parameters
Figure 1.

Figure 1 The pmf of ZINB-BE distribution with specified parameter values.
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Theorem 1 Let

สาขาวิทยาศาสตร์

then the mean and the variance of

are expressed as

.
Then,

2. Parameter estimation
We apply maximum likelihood estimation (MLE) to estimate parameter which is the most
frequently used due to the good properties of the estimates: the properties of being consistent,
asymptotically normal and having minimum variance for large samples (White and Eberhardt, 1980).
The parameter estimation of ZINB-BE distribution using MLE procedure is provided.
The likelihood function of
is given by

Then, the log-likelihood of the
is
.
By differentiating the log-likelihood function of ZINB-BE distribution, partial derivatives of the
log likelihood function with respect to
.
However, the MLE estimators do not exist in closed form, we numerically optimized the loglikelihood function to obtain parameter estimates by using optim function in stats of R package (R
Core Team, 2015).
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RESULTS AND DISCUSSION
To illustrate this procedure, we use as an example data collected on the fetal lambs
movement data (Leroux and Puterman, 1992; Angers and Biswas, 2003). Here the number of
movements from 0 to 7 has the frequency 182, 41, 12, 2, 2, 0, 0, 1. The data was collected in a study
of breathing and body movements in fetal lambs designed to examine the possible changes in the
amount of fetal activity during the last two-thirds of the gestation period. The number of movements
by a fetal lamb as observed by ultrasound, were recorded.
Table 1 Estimate parameters among ZIP, ZINB and ZINB-BE distributions.
Number of movement
0
1
2
3
4
5
6
7
Parameter estimates

Observed value
182
41
12
2
2
0
0
1

log-likelihood
Anderson Darling test statistic
p-value

Expected value by fitting distribution
ZIP
ZINB
ZINB-BE
182.00
182.60
182.31
36.86
38.97
40.44
15.61
12.03
11.12
4.41
4.09
3.65
0.93
1.46
1.37
0.16
0.53
0.57
0.02
0.20
0.26
0.00
0.07
0.13

190.44
0.142
0.7861

186.63
0.03
0.9752

186.17
0.009
0.9971

For fitting distribution, we use the Anderson Darling (AD) test statistic for goodness of fit test.
From the result in Table 1, we find log-likelihood and AD test statistic of the ZINB-BE distribution is the
smallest values compared to the other distributions. Also, based on p-value of AD test statistic,
it is found that the ZINB-BE distribution provided a significantly better fit than ZIP and ZINB
distributions for this data set.
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Figure 2 shows that the data of fetal lambs movement and the expected value of ZINB-BE
distribution are very closed. Thus, the ZINB-BE is an alternative distribution for fitting data which
excess zeros.

Figure 2 The observed data and the expected value of ZINB-BE distribution.

CONCLUSION
This work presents the new zero inflated distribution, namely the ZINB-BE distribution. In
particular, the probabilistic properties are presented and the MLE approach is discussed. The
usefulness of the proposed distribution is illustrated by analysis of a real data. Based on the results,
the proposed distribution is the best fit, when compare to the ZIP and ZINB distributions based on
with p-value of AD test statistic for count data with excess zeros. In this work, the ZINB-BE distribution
is a flexible alternative distribution.
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การกาจัดแคดเมียมในนา้ เสียสังเคราะห์ ด้วยเรซินประจุบวกที่ผ่านการใช้ งาน
Removal of Cadmium from the Synthetic Wastewater by Spent Cationic Resin
อานนท์ จริยนรเศรษฐ์ 1 รุจา สุวรรณสุข1 วชิระ พิมพ์ปราโมทย์ 1 กรองแก้ ว ทิพยศักดิ์1* และ พันธวัศ สัมพันธ์พานิช2
Anon Jariyanorasade1 Rujar Suwannasook1 Wachira Pimpramote1 Krongkaew Tippayasak1*
and Pantawat Sampanpanish2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาการกาจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ด้วยเรซินประจุบวก Lewatit MonoPlus
S108 ที่ผ่านการใช้ งานแล้ ว (Spent Resin, SR) ซึ่งเป็ นเรซินชนิดกรดแก่ โดยทาการทดลองแบบแบตช์ ศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดูดซับ ได้ แก่ ปริ มาณเรซินแลกเปลีย่ นไอออน และค่าพีเอช ใช้ น ้าเสียสังเคราะห์ที่มี
แคดเมียมไอออน (Cd2+) 10 mg/L จากแคดเมียมคลอไรด์ จานวน 25 mL โดยแปรค่าน ้าหนักของ SR 1, 3 และ
5 กรั ม ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม พบว่าที่สภาวะการบาบัด Cd2+ ในนา้ เสียสังเคราะห์ ใช้ เวลา 10 นาที
สามารถเข้ าสู่สมดุล พีเอชที่ศึกษาคือ 2, 4, 6 และ 5.44 (พีเอชเดิมของน ้าเสียสังเคราะห์ ) ผลการศึกษา พบว่า
ที่ พีเอช 5.44 สามารถบาบัด แคดเมียมได้ สงู สุดมากกว่า 99% ไอโซเทอร์ มของการบาบัด Cd2+ เมื่อ แปรค่า
น ้าหนักของ SR จาก 0.1 ถึง 5 กรั ม พบว่าไอโซเทอร์ มแบบเชิงเส้ น และแบบฟรุ นลิชด์ มีความสอดคล้ องกัน
เมื่อ ใช้ นา้ กลั่น และกรดไฮโดรคลอริ ก 5 %โดยนา้ หนัก เป็ นตัวชะละลาย Cd2+ จากเรซินที่ใช้ บาบัด พบว่า
กรดไฮโดรคลอริ กเป็ นตัวชะละลายที่ดี ได้ Cd2+ ออกมา 94.8 % ดังนั ้น SR สามารถนากลับมาบาบัดแคดเมียม
ซ ้าได้ อีก

ABSTRACT
The aim of this research was to study the removal of Cadmium (Cd (II)) in synthetic wastewater
by spent cationic resin - SR -, Lewatit MonoPlus S108, a strong acid exchange resin. The experiments
were carried by batch experiment. Factors affecting the Cd (II) removal were SR quantities and pH
value. The initial Cd (II) concentration was 10 mg/L 25 mL and SR was varied 1, 3 and 5 g. The results
showed that the optimum time for treatment was 10 minute to reach equilibrium, at original pH of
synthetic wastewater at 5.44, it could remove more than 99 % of Cd (II). Both the linear and
Freundlich adsorption isotherm for Cd (II) varied UR weight 0.1-5 g, the data were fitted with the
isotherm. The desorption experiment by the de-ionized water and the 5% v/v of HCl were examined.
HCl showed as the best eluent and Cd2+ has 94.8 % desorption. Consequently, SR can be reusable
for cadmium removal.
Keywords: Cadmium, Spent cation exchange resin, Cadmium Removal isotherm
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คานา
ในปั จจุบนั ได้ มีการระบายน ้าเสียลงสู่แหล่งนา้ ธรรมชาติ ทาให้ แหล่งนา้ ธรรมชาติมีสารปนเปื อ้ นต่างๆ
จานวนมาก ระบบนิเวศแหล่งน ้าเปลีย่ นแปลง และขาดความอุดมสมบูรณ์ สาเหตุหลักเกิดจากภาคอุตสาหกรรม
ที่มีการปล่อยน ้าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานลงสูแ่ หล่งน ้าในรูปแบบของน ้าทิ ้งเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งประเทศ
ไทยมีความเจริ ญก้ าวหน้ าในด้ านอุตสาหกรรมมากขึ ้น ทาให้ กระบวนการผลิตของบางอุตสาหกรรม จาเป็ นต้ อง
ใช้ วตั ถุดิบหลากหลายในกระบวนการผลิต และปล่อยของเสียออกมา ส่งผลให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น
อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี ที่ต้องใช้ โลหะหนักร่ วมในกระบวนการผลิต เป็ นต้ น เมื่อโลหะ
หนักจากกระบวนการผลิตปล่อยลงสูแ่ หล่งน ้า หรื อไม่มีการกาจัดก่อน จะส่งผลให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพแหล่ง
นา้ โดยโลหะที่ปนเปื อ้ นในแหล่งนา้ ที่พบส่วนมากได้ แก่ สารหนู แคดเมี ยม สังกะสี โครเมียม นิก เกิล และ
แมงกานีส เป็ นต้ น ซึง่ โลหะหนักมีบทบาทต่อการเกิดมลพิษทางน ้ามากที่สดุ โดยเฉพาะแคดเมียมที่ถูกนามาใช้
ในกระบวนการผลิต ของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ เกิดการตกค้ าง และ ปนเปื อ้ นอยู่ในสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจน
เข้ าสูห่ ่วงโซ่อาหาร หากสารแคดเมียมเข้ าสู่ร่างกายจากอาหารที่บริ โภคเป็ นหลัก จะทาให้ ร่างกายได้ รับพิษของ
แคดเมียม แบบเฉียบพลันเป็ นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ และความเป็ นพิษแบบเรื อ้ รั ง
เป็ นพิษต่ออวัยวะภายในร่ างกาย รวมถึงระบบไหลเวียนเลือด จากความเป็ นพิษของแคดเมียมดังกล่าว จึงต้ องมี
การบาบัด แคดเมียมให้ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสิง่ มีชีวิต
การศึกษาครั ง้ นี ้มีวัตถุประสงค์ในการเลือกเรซินประจุบวกที่ผ่านการใช้ งาน (Spent Cationic Resin,
Lewatit MonoPlus S108) มากาจัดแคดเมียมที่ปนเปื อ้ นในน ้าเสี ยสังเคราะห์ โดยศึกษาประสิทธิภาพของการ
บ าบัด ไอโซเทอร์ มที่ เ กี่ ย วข้ อง ทั ง้ นี เ้ รซิ น ที่ ผ่ า นการใช้ ง านเมื่ อ ไม่ มี ค วามคุ้ มค่ า ในการน ากลับ มาใช้ ใหม่
ทาให้ ก ลายเป็ น ของเสีย ต้ อ งน าไปทิง้ หรื อ ก าจัด ด้ ว ยวิธี ต่า งๆ เมื่ อ จานวนเรซิ นมี ม ากขึน้ ท าให้ เกิ ด ปั ญ ห า
สิง่ แวดล้ อมตามมา ดังนั ้นการนาเรซินดังกล่าวมาใช้ งาน เป็ นการนาของเสียนากลับมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
โดยวิธีการที่เลือกใช้ เป็ นการแลกเปลีย่ นไอออน หรื อการแลกเปลี่ยนประจุบนของแข็ง เป็ นวิธีการหนึ่งที่ได้ รับการ
พิจารณา และถูกเลือกมาใช้ ในการแยกสารจาพวกโลหะหนักออกจากน ้าทิ ้งโรงงาน และเป็ นการป้องกันมลพิษ
สิง่ แวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพแสดงใน Figure 1

Sulfonic acid group
Figure 1 Structure of ion exchange resin
ปฏิกิริยาการแลกเปลีย่ นระหว่างเรซินที่ใช้ งานแล้ วกับแคดเมียม เป็ นดังนี ้
2R-Na + Cd2+  R-Cd + 2Na+
หรื อ

n+

K

R-Na + M  R-M + Na+
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อุปกรณ์ และวิธีการ
นาเรซินจากโรงงาน (Raw Material, RM) กับเรซินที่ผ่านการใช้ (Spent Resin Lewatit MonoPlus
S108, SR) ที่เก็บแบบแช่น ้าไว้ มาศึกษาสมบัติทางเคมีโดยใช้ พารามิเตอร์ ได้ แก่ ค่าความเป็ นกรดด่าง ( pH)
ใช้ อัตราส่วน 1:1 ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC) ใช้ อัตราส่วน 1:5 ค่าของแข็งที่ละลายนา้
(Total Dissolved Solid ) และค่าความสามารถแลกเปลี่ยนไอออนบวก (Cation Exchange Capacity, CEC)
ด้ วยวิธีแอมโมเนียมอะซิเทต (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) วิธีการดาเนินการวิจัยแสดงใน Figure 2 โดยมีขั ้นตอน
การดาเนินงาน ต่อไปนี ้
การกาจัดแคดเมียม

ทดสอบสมบัติของ RM และ SR,

การเตรี ยมน ้าเสียสังเคราะห์ Cd2+10 mg/L
การทดลองแบบแบตซ์

ปัจจัยที่ศกึ ษา
- แปรค่าระยะเวลา 1, 3, 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180,
240 นาที และ24ชัว่ โมง
- แปรค่าพีเอชที่ 2, 4, 6 และ พีเอชเดิม ของนา้ เสีย
สังเคราะห์
การวิเคราะห์แคดเมียมจากสารละลายที่กรอง โดย AAS U.S.
EPA method 3050B (U.S. EPA, 1996)
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและศึกษาไอโซเทอร์ มการดูดซับ
Figure 2
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ปัจจัยควบคุม
- อัตราการเขย่า 120 rpm
- ความเข้ มข้ นน ้าเสียสังเคราะห์
10 mg/L ปริ มาตร 25 mL

การศึกษาการคายซับจากเรซิน
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ผลการทดลองและวิจารณ์
สมบัตทิ ่ วั ไปของเรซิน
เรซินที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นเรซินชนิดกรดแก่ ยี่ห้อ Lewatit MonoPlus S108 ที่ไม่ผ่านการใช้ งาน
(Raw Material, RM ) กับ เรซินที่ผ่านการใช้ งาน (Spent Resin, SR) ทั ้ง 2 ชนิดเก็บรั กษาด้ วยการนาเรซินแช่น ้า
ก่อนนามาศึกษา เรซินที่ผ่านการใช้ งานนั ้นมีเปอร์ เซ็นต์การอุ้มน ้ามากกว่าเรซินที่ไม่ผ่านการใช้ งาน เพราะเรซินได้
ผ่าน การใช้ งาน ทาให้ บริ เวณพื ้นผิวของเรซินนั ้นอาจจะแตก หรื อมีพื ้นที่ว่าง ทาให้ น ้าแทรกตัวเข้ าไปตามพื ้นที่
ว่างของเรซินได้ ค่าพีเอชเรซินที่ไม่ผ่านการใช้ งานมีค่า 8.62 เมื่อวัดค่าของแข็งละลายน ้าพร้ อมกับค่าการนาไฟฟ้า
มีค่าสูง เนื่องจากไอออนของเรซินอยู่ในรูป Na+ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของเรซินที่ไม่ผ่านการใช้ งาน และเร
ซินที่ผ่านการใช้ งาน เป็ น 0.011±0.9 และ0.12±0.05 cmol/g ตามลาดับ และปริ มาณแคลเซียมของเรซินที่ไม่ผ่าน
การใช้ งาน และเรซินที่ผ่านการใช้ งาน เป็ น 0.045±0.03 และ2.177±0.58 meq/g
ผลของค่ าปริมาณเรซินต่ อการบาบัด
จากการศึกษาเพื่อหาปริ มาณเรซินที่เหมาะสมในการบาบัด ทาได้ โดยใช้ น ้าเสียสังเคราะห์แคดเมียมที่
ระดับความเข้ มข้ นโดยประมาณ 10 mg/L ปริ มาตร 25 mL โดยแปรค่าปริ มาณเรซินเป็ น 1, 3 และ5 กรั ม ทาการ
เขย่าที่ความเร็ วรอบ 120 rpm จาก Figure 3 เห็นได้ ว่าค่าการกาจัดแคดเมียมในช่วง 5 นาทีแรก เกิดการดูดซับ
ทางเคมี อย่างรวดเร็ ว ซึ่งการดูดซับเกิดขึ ้นที่ตาแหน่งซัลโฟเนต (-SO3Na) ในสายโซ่ของเรซิน สามารถเกิดพันธะ
กับไอออนแคดเมียม แต่เมื่อหลังจาก 5 นาทีไปแล้ ว พื ้นที่ผิวของการดูดซับจะน้ อยลง ทาให้ การดูดซับจะดาเนิน
ไปอย่างช้ า ๆ และจะเริ่ มเข้ าสูส่ มดุลเมื่อระยะเวลาผ่านไป 10 นาที ดังนั ้นระยะเวลาในการบาบัดที่เหมาะสมคือ
10 นาที ซึ่งปริ มาณแคดเมียมที่หลงเหลืออยู่จะเท่ากับ 0.05, 0.07 และ0.05 mg/L และเปอร์ เซ็นต์การกาจัด
เท่ากับ 99.51 % ± 0.062, 99.39 % ± 0.01 และ 99.50 % ± 0.035 สาหรั บปริ มาณเรซิน 1 g 3 g และ 5 g
ตามลาดับ แต่อ ย่างไรก็ตามปริ มาณแคดเมียมที่หลงเหลืออยู่นัน้ ไม่ผ่านค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
ซึง่ กาหนดค่าไว้ 0.03 mg/L จาเป็ นต้ องมีการบาบัดซ ้าในรอบที่ 2 ต่อไป
ผลของค่ าพีเอชต่ อการบาบัด
จากการศึกษาเพื่อหาค่าพีเอชที่เหมาะสมในการบาบัด ทาได้ โดยใช้ น ้าเสียสังเคราะห์แคดเมียมที่ระดับ
ความเข้ มข้ นโดยประมาณ 10 mg/L ปริ มาตร 25 mL ที่พีเอช 2, 4, 6 และพีเอชเดิม เนื่อ งจากต้ องการศึกษาช่วง
พีเอชที่เหมาะสมในการทดลอง และที่พีเอชตั ้งแต่ 8.65 ขึ ้นไปพบว่าแคดเมียมเริ่ มตกตะกอนเป็ น Cd(OH)2 ดังนั ้น
ในงานวิจยั นี ้จึงไม่ได้ ศกึ ษาการแปรค่าพีเอชที่สงู กว่า 8.65 เพราะอาจเกิดการตกตะกอนของ Cd(OH)2 ควบคู่กับ
การแลกเปลี่ยนไอออน ซึ่งการทดลองนี ้ใช้ ปริ ม าณเรซิน 1 g ทาการเขย่า ที่ความเร็ วรอบ 120 rpm เป็ นเวลา
10 นาที โดยอุณหภูมิระหว่างการทดลองอยู่ที่ 30 ± 2 °C แล้ ววิเคราะห์หาปริ มาณแคดเมียมที่เหลืออยู่ จากนั ้น
นามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างเปอร์ เซ็นต์ การกาจัดแคดเมียม กับค่าพีเ อชที่เหมาะสม ซึ่งผลการ
ทดลองแสดงใน Figure 4
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B. 3 g

A. 1 g

C. 5 g
Figure 3 Removal of cadmium by spent cationic resin with the various periods

Figure 4 Effect of pH on cadmium removal
ค่ า พี เ อชมี ผ ลต่ อ การก าจั ด แคดเมี ย มโดยการบ าบัด ด้ วยเรซิ น พบว่ า เมื่ อ ค่ า พี เ อชลดลงท าให้
ประสิทธิภาพในการกาจัดแคดเมียมมีแนวโน้ มที่ต่าลง สาหรับการทดลองนี ้ ค่าพีเอชที่มีการบาบัดแคดเมียมได้ ดี
ที่สดุ คือ ที่พีเอช 5.44 หรื อ พีเอชเดิม ซึ่งมีเปอร์ เซ็นต์การกาจัดเท่ากับ 99.82 % ± 0.03 ส่วนที่ความเป็ นกรดสูง
( pH ต่า ) จะมีเปอร์ เซ็นต์การกาจัดที่ต่ากว่าซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของนักวิจัย (วรรณา และคณะ, 2555)
ดังนั ้นการเพิ่มความเป็ นกรดให้ กบั สารละลาย เป็ นการเพิ่มความเข้ มข้ น H+ ให้ มากขึ ้น ซึ่ง H+ เป็ นคู่แข่งกับ Cd2+
ในการเข้ าแลกเปลีย่ นประจุบวกในเรซิน กับหมู่ซลั โฟเนต (-SO3Na) เป็ นผลทาให้ เปอร์ เซ็นต์การกาจัดลดลงเมื่อ
พีเอชมีค่าลดลง และอีกสาเหตุหนึง่ คือ การที่เรซินที่ผ่านการใช้ งานแล้ วจากโรงงานมี โอกาสเก็บปนกับเรซินชนิด
ประจุลบทาให้ เปอร์ เซ็นต์การกาจัดลดลงได้ เช่นกัน
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ไอโซเทอร์ มของการบาบัดแคดเมียม
จากการวิเคราะห์ ไ อโซเทอร์ ม ของการบาบัด ซึ่งผลจาการวิเคราะห์ สรุ ปได้ ดัง Table 1 จากผลการ
วิเคราะห์ พบว่าข้ อมูลการบาบัดแคดเมียม โดยเรซินที่ผ่านการใช้ งานเมื่อ เปรี ยบเทียบ ไอโซเทอร์ ม ทัง้ 3 แบบ
พบว่า ไอโซเทอร์ มแบบเชิงเส้ น มีค่าคงที่ของการดูดซับ (Kd) เท่ากับ 1.2764 และไอโซเทอร์ มแบบแลงเมียร์ มีค่า
ความสามารถในการดูดซับสูงสุด (Qm) เท่ากับ 1.1060 mg/g ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Akissi, L.C., et.al.
(2013) ศึกษาการทดลองแบบแบตซ์ และแบบคอลัมน์ ในการกาจัดแคดเมียมในสารละลาย โดยใช้ ขี ้เลื่อยจาก
Triplochiton scleroxylon ที่ไ ม่มีการดัดแปลง ซึ่งความสามารถในการดู ดซับสูงสุดได้ จาก ไอโซเทอร์ ม แบบ
แลงเมียร์ คือ 10.793, 10.476, 10.529 และ10.061 mg/g ที่อุณหภูมิ 30, 40, 50 และ 60 °C ตามลาดับ แต่ค่า
ความสามารถในการดูดซับสูงสุดของเรซินมีค่าต่ากว่าขี ้เลือ่ ย
ไอโซเทอร์ มทั ้ง 3 แบบ พบว่า ไอโซเทอร์ มการบาบัด แบบเชิงเส้ น มีค่า R2 มากกว่าแบบแลงเมียร์ และ
แบบฟลุนด์ลชิ แสดงให้ เห็นว่าการดูดซับบนผิวเรซินมีอยู่อย่างไม่มีขีดจากัด ความเข้ มข้ นของแคดเมียมที่ถูกดูด
ซับบนพื ้นผิวของเรซินแปรผันตรงกับความเข้ มข้ นของแคดเมียมที่เหลืออยู่ในสารละลาย ณ สภาวะสมดุล ไอโซเท
อร์ มลักษณะนี ้ใช้ อธิบายสมดุลการดูดซับได้ ดีกับตัวถูกดูดซับที่มีความเข้ มข้ นต่า โดยมีค่าคงที่การดูดซับ คือ Kd
เท่ากับ 1.2764 ซึง่ ค่า Kd ที่มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการแลกเปลีย่ นประจุใดๆ (Mn+) กับ Cd2+ บนหมู่ฟังก์ชันของ
SR มีแ นวโน้ ม ที่จ ะเป็ นผลิตภัณ ฑ์ ม ากกว่ า ที่จ ะกลับมาเป็ นสารตั ง้ ต้ น สามารถอธิ บ ายได้ ทัง้ สองแบบคื อ
การดูดซับนั ้นสามารถเกิดขึ ้นที่บริ เวณพื ้นผิว ความเข้ มข้ นของแคดเมียมที่ถกู ดูดซับบนพื ้นผิวของเรซินแปรผันตรง
กับความเข้ ม ข้ นของแคดเมี ยมที่เหลือ อยู่ในสารละลาย ณ สภาวะสมดุล และยังสามารถเกิดขึน้ ในลักษณะ
เรี ยงซ้ อนกันหลายชั ้น และเกิดชั ้นของประจุไฟฟ้าสองชั ้น (Electrical double layer ) ซึ่งก่อนที่นาเรซินที่ผ่านการ
ใช้ งานแล้ วมาดูดซับแคดเมียม เรซินจะอิ่มตัวไปด้ วย Na+ และเมื่อไปดูดซับแคดเมียมในสารละลายจะเกิดการ
แลกเปลี่ยนโดยทั่วไปของโครงสร้ างเรซินบางส่วนจะถูก แทนที่ด้วย Cd2+ การแทนที่เช่นนีท้ าให้ เกิดประจุลบ
ที่พื ้นผิว ซึง่ จะเป็ นกลางได้ โดยการดูดซับประจุบวก จึงมีผลทาให้ เกิดชั ้นประจุไฟฟ้าสองชั ้น แต่อาจจะเกิดแบบ
ฟลุนด์ลชิ ในปริ มาณที่มากกว่า
Table 1 Effect of spent cationic resin quantities on isotherm
Spent cationic resin
Linear
Langmuir
Freundlich
Equation
Q = 1.2764Ce + 0.6668 1/Q = 0.0633 (1/C) +
log Q = 0.4747log Ce +
0.9042
0.3255
R2
0.7842
0.2191
0.6113
Adsorption Kd = 1.2764
b = 14.2844
1/n = 0.4747
constant
Qm = 1.1060 mg/g
K = 2.1159
การคายซับ
หลังการบาบัดแคดเมียมด้ วยเรซินทาให้ แคดเมียมยึดเกาะที่หมู่ฟังก์ ชันของเรซิน สามารถทาให้ เกิด
ย้ อนกลับหรื อคายกลับคืนออกมาสูส่ ารละลายได้ ต้องเลือกสารชะที่เหมาะสม ในงานนี ้เลือกใช้ น ้า และกรดไฮโดร
คลอริ คเป็ นตัวชะให้ เกิดการคายซับ ซึง่ ผลจาการวิเคราะห์สรุปได้ ดงั Table 2 พบว่าการชะด้ วยน ้ากลัน่ ทาให้ เรซิน
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คายปริ มาณแคดเมียมออกมาประมาณ 0.0003 – 0.0006mg และค่าเปอร์ เซ็นต์การกลับคืน 0.35 -0.91 % ซึ่งมี
ค่าน้ อยมากเมื่อเทียบกับปริ มาณแคดเมียมที่ถกู ดูดซับไว้ ในตอนเริ่ มต้ น 0.1 g เนื่องจากเรซินมีการดูดซับทางเคมี
ซึ่งเป็ นพันธะที่แข็งแรง โดยน ้าเป็ นตัวชะที่สามารถเข้ าแทนที่กับแคดเมียมในสายโซ่เรซินได้ ไม่ดี จึงทาให้ น ้าชะ
ปริ มาณแคดเมียมออกมาได้ ปริ มาณน้ อยมากจึงไม่เหมาะกับเป็ นสารรี เจนเนอเรต เมื่อเทียบกับกรดไฮโดรคลอริ ค
ได้ แคดเมียมคายซับมาเฉลี่ย 59.68 ± 6.97% (n=3) เมื่อทาสมดุลมวลสารปริ มาณแคดเมียมทั ้งหมดที่กลับคืน
94.81+13.49% แสดงถึงกรดไฮโดรคลอริ ก 5%v/v ที่ใช้ เป็ นสารรี เจนเนอเรต สามารถชะแคดเมียมที่อยู่ในสาย
โซ่เรซินได้ ดีกว่าน ้า เนื่องจากความสามารถในการเข้ าแทนที่ของ H+ จะดีกว่าน ้า จึงทาให้ แคดเมียมหลุดออกจาก
สายโซ่เรซินได้ ง่ายกรดไฮโดรคลอริ กสามารถเป็ นสารรี เจนเนอเรตได้ และนาเรซินกลับมาใช้ บาบัดแคดเมียมใหม่
ได้ อีกครัง้ แต่ประสิทธิภาพในการบาบัดจะลดลง
Table 2 Effect of hydrochloric acid 5%v/v on desorption
Spent cationic resin quantities (mg/g)
Mass balance
Initial
Total
No.
%
% Quality
Adsorption Desorption Adhesion
concentration concentration
Recovery
assurance
(mg)
(mg)
0.093
0.061
0.031
65.59
0.093
0.092
98.81
1
0.100
0.052
0.028
52.00
0.100
0.080
79.77
2
0.096
0.059
0.043
61.46
0.096
0.102
105.85
3
0.096
0.057
0.034
59.68
0.096
0.091
94.81
Avg.
0.004
0.005
0.01
6.97
0.004
0.01
13.49
SD

สรุป
เรซิน ที่ผ่านการใช้ งานแล้ ว สามารถน ามาใช้ ในการบาบัดแคดเมี ยม ความเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น 10 mg/L
ถึงสมดุลได้ รวดเร็ วภายใน 10 นาที ค่าพีเอชที่เหมาะสมในการบาบัดแคดเมียมด้ วยเรซินที่ผ่านการใช้ งานแล้ ว
(Lewatit MonoPlus S108) คือ 5.44 ของนา้ เสียสังเคราะห์ เริ่ มต้ นที่ไม่ปรั บค่าพีเอช สามารถกาจัดปริ ม าณ
แคดเมียมที่อยู่ในน ้าเสียสังเคราะห์ได้ ดีที่สดุ มีประสิทธิภาพในการกาจัด ได้ 99 % ประมาณความสามารถใน
การบาบัดได้ สงู สุดถึง 1.1060 mg/g ของเรซิน จากสมการไอโซเทอร์ มแลงเมียร์ และเรซินยังสามารถนามา
รี เจนเนอเรตกลับมาใช้ ใหม่ได้ โดยใช้ กรดไฮโดรคลอริ ค 5%(v/v) เป็ นวิธีที่ดีในการลดต้ นทุน ในการบาบัดน ้าเสีย
ที่มีแคดเมียมได้ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการของเสียอันตรายจะลดลง เพราะปริ มาณแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์
จะลดลง และค่าใช้ จ่ายในการบาบัดจะมีค่าลดลงตาม เนื่องจากไม่ได้ ใช้ สารเคมี อื่นมากในการบาบัดน ้าเสีย และ
เรซินที่ใช้ งานแล้ วถือว่าเป็ นของเสียที่ไม่มีต้นทุน หรื อ ต้ นทุนต่า ดังนั ้นการนาเรซินที่ใช้ งานแล้ วมาบาบัดน ้าเสีย
สังเคราะห์แคดเมียมสามารถเปลีย่ นจากของเสีย มาเป็ นประโยชน์ได้ (Waste Utilization)
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On the Truncated Beta-Pareto Distribution
Atchariya Watthanawisut1, Winai Bodhisuwan1*and Mena Patummasut1

ABSTRACT
In this work, we introduce a new truncated distribution, namely, the truncated beta-Pareto
distribution. Some probability functions are presented, e.g., the probability density function and the
cumulative distribution function. A model parameters estimation using maximum likelihood estimation
is discussed. Finally, we apply the truncated beta-Pareto distribution to fit two real datasets, and the
goodness of fit test based on the Kolmogorov-Smirnov statistic are presented. We also compare the
performance of goodness of fit to the beta-Pareto distribution. As a result, it is shown that the truncated

beta-Pareto distribution is better than the fit-based distribution on both real datasets.

Key words: Pareto, beta-Pareto, truncated beta-Pareto distribution
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INTRODUCTION
The Pareto distribution has a long tailed with a shape parameter and location parameter , which is
the minimum value of the random variable , the probability density function (pdf) (Johnson et al.,
1994) is

The Pareto distribution plays an important role in real life applications, because many datasets
are observed to follow a power law probability tail. Examples of such applications include: size of city
populations, earthquakes, moon craters, solar flares, computer files, and occurrence of wars (Newman,
2005).
In many applications, it is natural to consider an upper bound that truncates the tail. The
truncated Pareto distribution has a wide range of application in many fields for data analysis, for
instance on earthquake magnitudes, forest fire areas, fault lengths, oil and gas field sizes (Aban et al.,
2006), and on astrophysical data, namely, the mass of stars and the radius of asteroids (Zaninetti and
Ferraro, 2008).
The beta-Pareto distribution was introduced by Akinsete et al. (2008). It is a unimodal that was
reduced to some existing distributions, which are known, and was applied to flood data. Furthermore,
this study is able to explore the applications of this distribution in other situations, when heavy and long
tail distribution have been used.
If

since

is a beta-Pareto with random variables

is an incomplete beta function with

its pdf is

, Then the cumulative

distribution function is given by

where

is the regularized beta function .
In this paper, we describe a new truncated distribution namely, the truncated beta-Pareto

(TBP) distribution and study some properties of this distribution, the estimates of the parameters
of this distribution is maximum likelihood estimation (MLE). Finally, we provide several
applications of the TBP distribution on real datasets.
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MATERIALS AND METHODS
1. The Truncated Beta-Pareto Distribution
In this section, we present the shape of probability density function (pdf) for the TBP distribution.
Definition 1: Let

be a random variable with probability density function (pdf) and cumulative

distribution function (cdf) defined by
distribution of over the interval

and

, respectively. Then the pdf

, where

for the truncated

can be obtained by

and the cdf of the truncated distribution is
,
(Nadarajah and Kotz, 2006).
Definition 2: Let

. The pdf is given by

where
and the cdf is given by
.
Next, we will illustrate the graphs of the BP and the TBP pdf
where

are the truncation point.
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Figure 1 The pdf of BP and TBP distribution with some parameters values.
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2. Parameter Estimation
We use the maximum likelihood method to estimate parameters of the TBP distribution.
Let

be a random sample from

, the likelihood function is

obtained by:

Therefore, the log-likelihood is given by:

Since
the maximum likelihood estimate of is the first-order statistic . Similarly, the
maximum likelihood estimators of and are
and
, respectively.
By differentiating the log-likelihood function with respect to
and , respectively, and
equating the results to zero, we then have;

and

We solve this system of equations to obtain the maximum likelihood estimates

and .

Since, we cannot solve this system of equations algebraically, we use the optim in stats
package of R language (R Core Team, 2015) to obtain the estimates.
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RESULTS AND DISCUSSION
1.1 The Wheaton River data
The TBP distribution is fitted to the data set, representing the exceedances of flood peaks (in
) of
the Wheaton river near Carcross in Yukon Territory, Canada. The dataset consists of 72 exceedances
for the years 1958-1984, rounded to one decimal place (Akinsete et al., 2008), as shown in Table 1,
Table 1. Exceedances of Wheaton river flood data.
1.7
1.4
0.6
9.0
5.6
1.5

2.2
18.7
2.2
1.7
30.8
2.5

14.4
8.5
39.0
7.0
13.3
27.4

1.1
25.5
0.3
20.1
4.2
1.0

0.4
11.6
15.0
0.4
25.5
27.1

20.6
14.1
11.0
2.8
3.4
20.2

5.3
22.1
7.3
14.1
11.9
16.8

0.7
1.1
22.9
9.9
21.5
5.3

1.9
2.5
1.7
10.4
27.6
9.7

13.0
14.4
0.1
10.7
36.4
27.5

12.0
1.7
1.1
30.0
2.7
2.5

9.3
37.6
0.6
3.6
64
27.0

The data are fitted by using the BP distribution and the TBP distribution; The KolmogorovSmirnov (K-S) goodness-of-fit statistic was used for the comparison of the fit, while the parameters are
estimated by the maximum likelihood estimation. The results are presented in Table 2.
Table 2. Summary statistics for exceedances of Wheaton river flood data.
Distribution
Maximum likelihood estimates

BP

TBP

,

,
,

-log-likehood

324.0581

311.7253

K-S statistic
p-value

0.1726
0.0274

0.0980
0.4932

The results of parameter estimates for this data are shown that the negative log-likelihood of
the TBP distribution is smaller than that of the BP distribution based on the MLE. In addition, the pvalue of the K-S statistic of the TBP distribution is greater than that of the K-S statistic based. For
these reasons, the TBP distribution is more appropriate to fit this data than the BP distribution.
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1.2 The Charlotte County data
The second dataset presents rainfall (based on area-weighted average values) in inches of
the Charlotte county, the U.S. state of Florida. Table 3 shows rainfall data in the Charlotte county for
the years 2005-2014
(Available form: https://www.swfwmd.state.fl.us/data/hydrologic/rainfall_data_summaries),
Table 3. Rainfall of the Charlotte county data.
1.33
0.61
1.02
1.95
0.61
1.97
2.45
0.56
0.17
3.90

2.29
4.04
1.14
1.81
0.46
2.26
0.26
1.07
1.65
1.30

5.40
0.65
0.33
3.17
1.06
8.30
4.09
0.97
1.57
4.50

2.99
0.18
2.26
3.60
0.83
4.71
1.49
1.69
4.31
2.21

4.53
2.31
1.54
1.72
7.50
2.38
2.62
3.40
3.62
4.62

15.47
8.20
5.80
8.39
7.77
5.78
6.05
11.87
12.45
6.01

10.37
10.29
8.93
10.34
7.20
7.04
9.31
7.14
10.25
8.09

7.14 4.49
11.12 6.67
5.58 6.50
12.10 5.42
8.30 6.96
11.53 6.22
7.96 6.09
9.90 4.43
11.14 10.88
6.97 10.12

7.98
1.36
3.61
2.06
1.29
0.10
7.05
4.64
3.08
1.92

3.01
0.87
0.16
0.39
1.40
4.15
0.69
0.12
0.88
4.29

0.38
2.11
1.45
1.17
4.36
1.37
0.22
2.11
0.81
0.26

Table 4 shows the parameters estimate using the maximum likelihood estimation, along with
the K-S goodness of fit statistic for this dataset.
Table 4. Summary statistics for rainfall of the Charlotte county data.
Distribution
Maximum likelihood estimates

BP

TBP

,

,
,

-log-likehood

428.0786

366.7937

K-S statistic
p-Value

0.1378
0.0210

0.0770
0.4755

According to Table 4, the TBP distribution has a smaller value of the negative log-likelihood.
Furthermore, the p-value of the K-S statistic of the TBP distribution is greater than that of the K-S statistic.
In summary, the TBP distribution is more appropriate to fit this data than the BP distribution.
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CONCLUSION
In this work, we proposed the new truncated distribution, namely the truncated beta-Pareto distribution.
We described the proposed distribution, and used the method of maximum likelihood for parameter
estimation. We also applied the proposed distribution to fit flood and rainfall datasets. Finally, we found
that the truncated beta-Pareto distribution is a better fit when compare to the beta-Pareto distribution.
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An Overview of Neutron Activation Analysis (NAA) at Thai Research Reactor (TRR-1/M1)
Jatechan Channuie1*, Supalak Kongsri1, Sarinrat Wonglee1, Wichian Ratanatongchai1, Sasiphan Khaweerat1,
Roppon Picha1 Kotchaphan Kanjana1, Thiansin Liamsuwan1, Kampanart Silva1,
Jiraporn Promping1, Chanatip Tippayakul1 and Dumrongkiat Srilachai1

ABSTRACT

ไม่ม
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ําเส
นอ
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ลง
าน

For more than fifty years, neutron activation analysis (NAA) has been used for qualitative and
quantitative determination of elements for more than 600 samples each year in various samples at
Thai Research Reactor-1/ Modification 1 (TRR-1/M1) of the Thailand Institute of Nuclear Technology –
such as environmental samples, food samples, archaeological samples, geological samples, and
industrial samples. Almost of the reported results were calculated by the relative method in case of
small samples (usually less than 100 mg). Recently, non-relative method (k0-NAA or standardless
method) was developed for use in both small and large samples to reduce the cost and increase the
number of analyzed elements. This paper will be presented the results in the past, present methods
developing, future plan and modern trends for NAA in Thailand.

Key words: Neutron Activation Analysis, Thai Research Reactor
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INTRODUCTION
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Neutron activation analysis (NAA) was developed by G. Hevesy and H. Levi in 1936 following
the discovery of neutron by J. Chadwick in 1932 and especially the experiments of F. Joliot and I.
Curie in 1934 [1]. It has been demonstrated that induced radioactivity can be used for determining
the presence of unknown elements in samples. The method is based on conversion of stable atomic
nuclei into radioactive nuclei by irradiation with neutrons and subsequent detection of the radiation
emitted by the radioactive nuclei and its identification.
Nowadays we well known that neutron as a neutral particle can penetrate deeply even in
dense material. Neutrons interact only with nuclei and initiate different nuclear reactions depending
from neutron energy. Elastic and inelastic neutron scattering and neutron capture reactions as well as
its combination are used for the development of NAA technique. NAA is a powerful method for
qualitative and quantitative determination of elements based on measurement of characteristic
radiation from radionuclides formed directly or indirectly by neutron irradiation of the material. The
most suitable source of neutrons is usually a nuclear research reactor.
For Thailand, the Thai Research Reactor-1/ Modification1 (TRR-1/M1) was first critical in 1962
and still being under operation until present. It is normally operation at 1200 kW thermal power for
about 26 hours per week. The swimming pool type reactor has the average in-core neutron flux
around 1013 n•cm-2•s-1. To date, more than around 70% of the total number of irradiation request is for
activation analysis.

REACTOR CORE

b)
a)
Figure 1 a) Cutaway view of TRR-1/M1 irradiation facilities for NAA,
b) Reactor core and irradiation tubes
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METHODS
In the practice, a NAA procedure consists the simultaneous radiation of test portion of the
unknown samples and a known amount of a comparator of the same element-serving as a calibrator,
and the sequential measurements of the induced radioactivities. The routine procedure of the NAA
can be summarized in the Figure 2:
Raw sample
Sampling for mass correction
(m  5 g, T = 60 – 105 oC, 24 h)
Medium-lived
group (T1/2  hours
to a few days)

Long-lived group
(T1/2  many days
to many years)

Irradiation
(Pneumatics
transfer system,
Flux = 6.24  1012
cm-2-s-1, ti = 5-20 s)

Irradiation
(TA, A1, A4, CA
tubes)
Flux  3.19  1011
cm-2-s-1, ti = 1-7 h)

Irradiation
(Rotary Rack (Lazy
Susan, LS)
Flux = 2.44  1011
cm-2-s-1, ti = 1-3 d)

Gamma-ray
measurement
(HPGe detector,
tc  2 – 3 mins)

Gamma-ray
measurement
(HPGe detector,
tc  10 – 30 mins)

Gamma-ray
measurement
(HPGe detector,
tc  1 – 2 hr)

าน
ําเส
นอ
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าน

Short-lived group
(T1/2  seconds
to a few minutes)

Spectrum analysis, Elemental concentration calculation, Evaluation the results and
report preparation

Figure 2 The practical procedure of the NAA at TRR-1/M1

ไม่ม

where T1/2 = the half-life of the radionuclide
ti = irradiation time
tc = counting time or measuring time
Like any other analytical method, test portions of internal quality control materials (including
blanks) are following the same steps as the samples and comparators, and are simultaneously
irradiated and measured separately.

Gamma-ray Measurement
After the activation process by neutrons, gamma-ray spectrum of each sample was
measured by high-purity germanium (HPGe) detector and recorded by the Gamma Acquisition
software. The area under the photopeak is a measure of the current transfer in the detector, resulting
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from interaction of gamma-ray of corresponding energy in the radiation detector. The current is
directly proportional to the number of decaying radioactive nuclei.
The number of decaying radioactive nuclei is directly proportional to the number of stable
nuclei of the isotope that underwent a nuclear reaction.
The number of stable nuclei of the isotope is directly proportional to the total number of nuclei
of the corresponding element and, assuming given abundances of the stable isotopes, to the total
mass of that element in the irradiated test sample. In general, NAA procedure can be divided into two
methods for the calculation of elemental concentration:

าน
ําเส
นอ
ผ

ลง
าน

1. The relative method
The unknown sample is irradiated together with a comparator containing a known amount of
the elements of interest. The comparator is measured under the same conditions as a sample
(sample-to-detector distance, sample geometry, equivalent sample size and if possible equivalent in
composition). From comparison of the net peak areas in the two measured spectra the mass of the
element of interest can be calculated:
mx ( unk )



C
  t

  tc 
d
t m e  (1  e ) unk

 mx ( com)


C
  t

  tc 
d
 t m e  (1  e )  com

ไม่ม

where mx(unk), mx(com) = mass of the element of interest, in unknown sample and comparator,
respectively.
C = net peak area
td = decay time
 = decay constant ( = ln2 /T1/2)
In this procedure many of experimental parameters – such as neutron flux, sample geometry
correction, neutron cross-section and full-energy peak efficiency cancel out at the calculation of the
mass and the remaining parameters are all known. This calibration procedure is used if the highest
degree of accuracy is required.

2. k0-method (or standardless method)
Originally, the k0-method was defined by F. Girardi, G. Guzzi and J. Pauly [2]. The k0-method
for multielement was based on the ratio of proportionality factors of the element of interest and the
comparator element after correcting for saturation, decay, counting, and sample weights.
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The expression for the activation reaction rate can be written as:
R  th 0  epi I 0 ( )

where th = the thermal neutron flux,
epi = the epithermal neutron flux,
 0 = the thermal neutron cross-section,
I 0 = the resonance integral, and
 = the epithermal neutron flux shape factor.
The k0-factor was defined as:
k0 

M c  t  0, t  t
M t  c  0, c  c

ลง
าน

where M = the atomic mass number,
 = the isotope abundance, and
 = the abundance in the nuclear decay of the gamma-ray measured,

าน
ําเส
นอ
ผ

in which the subscripts “t” and “c” refer to the element of interest in the sample and
comparator. The mass fraction for an element determined via a directly produced radionuclide was
found from:
 

1  (Q0, c ( ) / f )  c ( A / SDCw) t 1
1  (Q0, t ( ) / f )  t ( A / SDCw) c k0

ไม่ม

where  = the full energy photopeak efficiency of the detector for the energy of the
gamma-ray measured [3],
A = the net peak area of the gamma-ray measured,
S = the irradiation factor,
D = the decay factor, and
C = the counting factor.
The k0-factor has thus become a purely nuclear parameter for the thermal neutron spectrum.
In the practice, gold (Au) is proposed as the comparator element. The neutron flux parameters f and
 no longer cancel out in the concentration calculations and must be measured in each irradiation
tube, preferably even for each irradiation and sample. The k0-NAA is used in TRR-1/M1 for the
analysis of small samples and large samples in case of research project.
NAA performance on challenging samples
According to the IAEA’s Co-ordinated Research Project (CRP) in 2012, the IAEA
archaeological mock-up was sent to Thailand for non-relative method of neutron activation analysis as
part of inter-comparison. Figure 3 shows the piece of the mock-up was used for the experiment. It
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shall be noted that the piece selected for the experiment presents high degree of asymmetry and is
very difficult to approximate and simulate. Therefore, the analysis result could be prone to more errors
than usual.

Figure 3 Mock-up archaeological sample for the experiment
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The selected piece of the mock-up was then prepared for irradiated in the thermal column
facility as shown in Figure 4. Five flux monitors (gold foils) were placed at different locations (front and
back) to determine the average neutron flux throughout the whole volume. The mock-up piece was
irradiated for 7 hours and cool for 5 days before removing to the gamma measurement facility where
the mock-up piece was measured for 1 hour. The measurement was repeated after 11 days cooling.
The second measurement took 2 hours.

ไม่ม

Gold foils

Figure 4 Mock-up archaeological sample for irradiation

Furthermore, the factor to correct for gamma shielding was calculated using the MCNPX
code.
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RESULTS
The efficiency correction factor as a function of energy to correct for gamma self-shielding in
the sample during measurement was calculated by the MCNPX code. It is noted that the reference
point source was positioned at the bottom of the sample. The simulation result is shown in Figure 5.
0.60
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Figure 5 Gamma self-shielding correction factor as a function of energy (IAEA mock-up)
The elemental concentration in the IAEA mock-up was calculated using the k0-NAA method
and MCNPX code. The results are reported in Table 1.

ไม่ม

Table 1 Elemental concentration detected in the IAEA large mock-up sample
Element
Concentration (ppm)
Na
11880 ± 226
K
11620 ± 825
Sc
8.389 ± 0.587
As
16.31 ± 4.126
La
13.43 ± 0.483
Fe*
24550 ± 712
Co*
8.767 ± 0.482
Sb*
7.284 ± 0.605
Note: * detected in the 2nd measurement (11 days after irradiation)
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The neutron activation analysis (NAA) technique for small samples and large samples was
used in this review. The technique in general is promising but still requires more research especially
for the validation. Preliminary determination of elemental concentration in the IAEA archaeological
mock-up was performed as well. It is, however, suspected that the results would not be as accurate
as it should be since the method was not well validated. The important remark from the research is
that the methodology is established but needs more elaborations. The future work, we have planned
to renovate and develop prompt gamma neutron activation analysis (PGNAA).
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การสร้ างภาพ 3 มิติ ด้ วยโฮโลแกรมรอยขีด
Three-Dimensional Image Construction by Scratch Hologram
สิริพร ท้ วมไทย1 กฤษกร หาญชนะ1 และ มยุรี หาญสุภานุสรณ์1*
Siriporn Thuamthai1, Kitsakorn Hanchana1 and Mayuree Hansupanusorn1*

บทคัดย่ อ
โฮโลแกรมรอยขีดเป็ นการสร้ างภาพสามมิติด้วยรอยขีดส่วนโค้ งวงกลมลงบนแผ่น อะคริ ลิก โดยอาศัย
หลักการสะท้ อนของแสงขนาน (specular reflection) งานวิจยั นีเ้ ป็ นการสร้ างแผ่นโฮโลแกรมรอยขีดและระบบ
บันทึกภาพ เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดภาพลูกบาศก์ 3 มิติ จากต้ นแบบรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 มิติ
ระบบบันทึกภาพ ใช้ แสงจากหลอดไฟตกกระทบลงบนแผ่นโฮโลแกรม และใช้ กล้ องถ่ายรู ปดิจิตอลบันทึกภาพแสง
สะท้ อน โดยตาแหน่งของกล้ องแทนตาแหน่งมุมมองของผู้สงั เกตซึ่งออกแบบให้ เลื่อนเข้ า -ออกและหมุนมุมไป
ทางซ้ าย-ขวาได้ พบว่าปั จจัยเบื ้องต้ นที่มีผลและนาไปสู่การเกิดภาพที่สมบูรณ์ คือ การมีแรงกดที่เบา รัศมีความ
โค้ งน้ อย และระยะห่างระหว่างรอบขีดน้ อย ผลของลักษณะรอยขีดวงกลม พบว่า ส่วนที่เป็ นโค้ งนูนจะให้ ภาพแนว
ลึก ส่วนรอยขีดโค้ งเว้ าจะให้ ภาพแนวตื ้น และการเลื่อนตาแหน่งของมุมกล้ องหรื อมุมมองผู้สงั เกตในทิศเข้ า -ออก
จะได้ ภาพที่มีความลึกและตื ้นเปลี่ยนไป และเมื่อหมุนมุมไปทางด้ านซ้ าย-ขวา จะได้ ภาพที่เปลี่ยนในด้ านข้ าง

ABSTRACT
Scratch hologram is a method for creating a 3-dimensional image by scratching in circular
arcs on a shiny acrylic surface and the image is formed on the basis of specular reflection. This
research work involves construction of a scratch hologram recording unit and study of factors
affecting quality of the 3D cubic holograms created from a square outline. The recording unit
consisted of a flash light projecting on the scratched surface and digital camera to record the
reflected image. Position of the camera can be moved both in-out and left-right directions. The
studied results found that basic factors that affect quality of hologram image are scratching pressure,
radius of circular arcs and spacing between each circular arcs. Good hologram images can be
obtained when using light scratching pressure, small radius of arc and small space between arcs.
The effect of circular arcs indicated that the convex curves give rise to the deep side of image while
the concave curves yield the shallow side of image. Moving camera or observe eyes in the in-out
direction resulted in the change in depth of hologram while moving in the left-right direction gave
different in the side-view of hologram.
Key Words: Scratches Hologram, 3-dimensional image
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คานา
ใน ค.ศ. 1992 Plummer and Gardner สังเกตเห็นภาพระหว่างการขัดพื ้นผิวหน้ าของเครื่ องขัด พบว่า
รอยขีดปรากฏเป็ นภาพโฮโลแกรมอยู่สงู และต่ากว่าพื ้นผิว ภาพโฮโลแกรมสามารถสร้ างด้ วยเครื่ องมือทางกล
ใน ค.ศ. 2003 Beaty พบว่าโฮโลแกรมสามารถสร้ างได้ ง่าย โดยสร้ างรอยขีดส่วนโค้ งวงกลมด้ วยวงเวียน
ลงบนแผ่นอะคริ ลิกจากภาพต้ นแบบที่ถกู กาหนดจุดรอบภาพ เมื่อนารอยขีดไปส่องกับแสงจะเห็นจุดสว่างของแสง
เรี ยงต่อกันเป็ นภาพ และสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ ตามตาแหน่งของผู้สงั เกต
ใน ค.ศ. 2003 Eichler et al. ศึกษารอยขีดโค้ งวงกลมบนรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสที่วาดลงบนแผ่นอะคริ ลิก โดย
ใช้ วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางเดียวกันและจุดศูนย์ กลางต่างกัน พบว่าภาพเกิดจากแสงสะท้ อนภายในร่ องรอยขีด
เรี ยกว่า Scratch holograms การมองเห็นของตาทัง้ สองข้ าง Stereoscopic effects และการประมวลผลของ
สมอง ทาให้ เห็นเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เกิดขึ ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเรื่ องโฮโลแกรมรอยขีด พบว่ายังไม่มีงานใดแสดงให้
เห็นถึงปั จจัยที่ มีผลต่อการเกิ ดภาพ และแยกให้ เห็นองค์ ประกอบของการเกิ ดภาพที่ ชัดเจน อีกทัง้ หัวข้ อเรื่ อง
Scratch holograms เป็ นโจทย์ ปัญหาข้ อหนึ่งในโจทย์ ก ารแข่งขัน ฟิ สิกส์ สัประยุทธ์ ปี 2014 สาหรั บนักเรี ย น
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องค้ นหาคาตอบจากโจทย์ปลายเปิ ด การศึกษาในครัง้ นี ้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
ความแตกต่างระหว่างการสร้ างภาพ 3 มิติ จากรอยขีดส่วนโค้ งวงกลมและวงกลม ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดจุด
สว่างของแสง (แรงกดของวงเวียน รัศมีความโค้ ง และระยะห่างระหว่างจุด) ศึกษาผลของรอยขีดวงกลมซ้ อนกันที่
จุดศูนย์กลางเดียวกัน และจุดศูนย์กลางต่างกันมีผลต่อการสร้ างภาพและการมองเห็นภาพ ผลของตาแหน่งการ
มองกับ การเกิ ดภาพ งานวิ จัย นี ส้ ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ด้านการศึก ษาในวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ สาหรั บสร้ างแผ่ นโฮโลแกรมรอยขีดและระบบบันทึกภาพเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางแสง
แผ่นอะคริ ลิกสีดาบาง 2 มิลลิเมตร วงเวียนปลายแหลมทัง้ สองด้ าน ไม้ บรรทัด กล้ องถ่ายรู ป Nikon
D7000 เลนส์ Nikon 16-85 mm พร้ อมชุดยึดจับที่ประกอบสร้ างขึ ้น ชุดยึดจับแสงจากหลอดไฟแสงขาว POLICE
7000 W CL-124 ไม้ โปรแทรกเตอร์ และตลับเมตร
วิธีการสร้ างแผ่ นโฮโลแกรมรอยขีดและระบบบันทึกภาพเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางแสง
วิธีการสร้ างแผ่ นโฮโลแกรมรอยขีด
ขัน้ ตอนนี แ้ สดงการจาลองการสร้ างแผ่น โฮโลแกรมรอยขี ด โดยการสร้ างรอยขี ดเส้ นตรงและเส้ นโค้ ง
(Figure 1) แบ่งเป็ น 3 ส่วน A ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดจุดสว่างของแสง (Figure 1, a – f) เมื่อแสดงรอยขีด
เส้ นตรง แรงกดวงเวียนเบา (a) และรอยขีดเส้ นตรง แรงกดวงเวียนหนัก (b) เมื่อรัศมีความโค้ งวงเวียน 2 cm (c)
และ 4 cm (d) และเมื่อระยะห่างระหว่างรอยขีด โค้ งซ้ อนกันห่างกัน 1 mm (e) และ 2 mm (f) ที่รัศมีความโค้ ง
วงเวียน 2.5 cm ทังนี
้ ้ (c - f) ใช้ แรงกดเบาตลอดการทดลอง B เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเกิดภาพ 3 มิติ
(Figure 1, g - i) เมื่อสร้ างวงกลมรัศมีความโค้ ง 2.5 cm 1 วง (g) สร้ างวงกลมซ้ อนกันที่จุดศูนย์กลางเดียวกัน
รัศมีความโค้ ง 2.5 cm ลดลงครัง้ ละ 1 mm (h) และสร้ างวงกลมซ้ อนกันรัศมีความโค้ ง 2.5 cm และจุดศูนย์กลาง
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เลื่อนครัง้ ละ 1 mm (i) C เพื่อศึกษาการประกอบสร้ างภาพ 3 มิติ จากรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเป็ นรู ป สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
(Figure 1, j - n) เมื่อเริ่ มต้ นสร้ างรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสขนาด 5 x 5 cm กาหนดจุดลงบนรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสห่างกัน
1 mm จากนันกางวงเวี
้
ยนรัศมีความโค้ ง 2.5 cm สร้ างวงกลมซ้ อนกันโดยจุดศูนย์กลางเลื่อนขยับไปครัง้ ละ 1 mm
จนครบรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส (l) ส่วน (j) และ (k) ทาการแยกศึกษารู ปครึ่ งวงกลมโค้ งนูนและโค้ งเว้ า ตามลาดับ ส่วน
(m) สร้ างวงกลมซ้ อนกันที่จุดศูนย์กลางเดียวกันรัศมีความโค้ ง 2.5 cm ลดลงครัง้ ละ 1 mm บริ เวณมุมทัง้ 4 ของ
รู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส เมื่อประกอบส่วนประกอบทังหมด
้
(l) และ (m) รวมกันจะได้ แผ่นโฮโลแกรมรอยขีดที่สร้ างจาก
รู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็ นรู ป สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่สมบูรณ์ (n) จากนันน
้ าแผ่นโฮโลแกรมรอยขีดที่ได้ ไปส่องแสงสว่าง
ภายใต้ แหล่งกาเนิดแสงอาจเป็ นแสงจากดวงอาทิตย์หรื อแสงจากหลอดไฟสามารถสังเกตเห็นภาพเกิดขึ ้นได้

A
(a)

(b)

(c)

(g)

(h)

(i)

(d)

(e)

(f)

B

C
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
Figure 1 The process of scratches on a piece of acrylic created by light pressure (a) vs. hard
pressure (b), semicircular scratch with R = 2 cm (c) vs. R = 4 cm (d), set of semicircular
scratchs with spacing d = 1 mm (e) vs. d = 2 mm (f), circular scratch with R = 2.5 cm (g),
concentric circular scratches (h), stacked circular scratches (i), convex semicircular
scratches (j), concave semicircular scratches (k), stacks of concentric circular shapes with
their centers located at the corner of a square (l), concentric circular shapes with their
centers located at the corner of a square (m), and complete scratches (n).
วิธีการออกแบบติดตัง้ ระบบบันทึกภาพ
กาหนดให้ แหล่งกาเนิดแสงสูง 57 เซนติเมตร วางห่างจากแผ่นอะคริ ลิก 125 เซนติเมตร แสงตกกระทบ
แผ่นโฮโลแกรมรอยขีดที่มมุ ตกกระทบเท่ากับ 65.5 องศา เทียบกับเส้ นปกติ จากนันเลื
้ ่อนกล้ องที่มีความสูง 100
เซนติเมตร ไปรับภาพที่ตาแหน่ง 219 เซนติเมตร ซึง่ เป็ นตาแหน่งที่มมุ ตกกระทบเท่ากับมุมสะท้ อนของแสงพอดี
ซึง่ ตาแหน่งนี ้คือตาแหน่ง A0 จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของมุมกล้ องที่ก้มลงทามุมเท่ากับ 65.5 องศากับแนวดิ่งคงที่ตลอด
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การทดลอง จากนัน้ สามารถเลื่อนตาแหน่งของกล้ องไปทาง +An หรื อไปทาง –An จนกระทั่งมองไม่เห็นภาพ
(Figure 2) เพื่อศึกษาลักษณะของภาพที่ปรากฏเมื่อเลื่อนตาแหน่งผู้สงั เกตเข้ า – ออก ต่อจากนันศึ
้ กษาลักษณะ
ของภาพที่ปรากฏเมื่อเลื่อนตาแหน่งผู้สงั เกตไปทางซ้ าย Ln และทางขวา Rn (Figure 3) โดยขันตอนนี
้
้ใช้ ตาแหน่งที่
ได้ ภาพชัดเจนที่สดุ จาก Figure 2

Figure 2 The in-out positions of the camera according to the law of light reflection.

Figure 3 The left-right positions of the camera at various angles of view.

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาพฤติกรรมทางแสงของแผ่ นโฮโลแกรมรอยขีด
A ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดจุดสว่างของแสง
จากผลการเปรี ยบเทียบ (Figure 4 a และ b) เมื่อสร้ างรอยขีดเส้ นตรง พบว่าถ้ าออกแรงกดวงเวียนเบา
ให้ มีลกั ษณะคล้ ายรอยขนแมวจะทาให้ เกิดจุดสว่างของแสงปรากฏขึน้ บนแผ่นอะคริ ลิกบริ เวณกลางแผ่น แต่ถ้า
ออกแรงกดวงเวียนหนักจนกระทัง่ มีเศษอะคริ ลิกหลุดออกมา พบว่าไม่เกิดจุดสว่างของแสง ดังนันปั
้ จจัยแรกที่จะ
ทาให้ เกิดจุดสว่างของแสง คือ ต้ องเป็ นรอยขีดเบา จากผลการเปรี ยบเทียบ (Figure 4 c และ d) ถ้ ารัศมีความโค้ ง
ของรอยขีด R = 2 cm พบว่าจุดสว่างของแสงมีขนาดเล็กและมีความชัดเจนกว่ารัศมีความโค้ ง R = 4 cm จากผล
การเปรี ยบเทียบ (Figure 4 e และ f) ถ้ าระยะห่างระหว่างรอยขีด d = 1 mm จะทาให้ จดุ สว่างของแสงเกิดขึ ้นใกล้
กันและต่อเนื่องประกอบกันเป็ นเส้ นส่งผลให้ เกิดภาพสมบูรณ์ชดั เจนกว่าที่ระยะห่างระหว่างรอยขีด d = 2 mm

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)
(f)
Figure 4 Photographs of reflected light from the scratces created by light pressure (a) vs. hard
pressure (b), semicircular scratch with R = 2 cm (c) vs. R = 4 cm (d), stacked semicircular
scratchs with distance d = 1 mm (e), vs d = 2 mm (f).
B องค์ประกอบของการเกิดภาพ 3 มิติ
จากการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเกิ ดจุดสว่างของแสงบนรอยขี ดส่วนโค้ งวงกลม พบว่าแรงกดของ
วงเวียน รัศมีความโค้ งและระยะห่างระหว่างรอยขีดที่เหมาะสมมีผลต่อการเกิดจุดสว่างของแสง ดังนันถ้
้ ารอยขีด
วงกลมเต็มวงจะปรากฏจุดสว่างของแสงเช่นเดียวกัน โดยจุดสว่างของแสงที่ปรากฏจะเกิด บนส่วนโค้ งวงกลมทัง้
ด้ านบน เรี ยกว่า โค้ งนูน (convex curve) และด้ านล่าง เรี ยกว่า โค้ งเว้ า (concave curve) เทียบกับผู้สงั เกต โดย
จุดสว่างของแสงทังสองจะอยู
้
่ในตาแหน่งตรงข้ ามกัน แต่พบว่าขนาดจุดสว่างของแสงไม่เท่ากันเมื่อฉายแสงให้ ตก
กระทบลงบนแผ่นโฮโลแกรม โดยผู้สงั เกตอยู่ในด้ านตรงข้ าม ส่วนโค้ งวงกลมด้ านโค้ งนูนที่อยู่ไกลตาจะมี ขนาดจุด
สว่างของแสงเล็กกว่าด้ านโค้ งเว้ าที่อยู่ใกล้ ตา (Figure 5a) เมื่อนาวงกลมหลายวงซ้ อนกันที่จุดศูนย์กลางเดียวกัน
(Figure 5b) พบว่าจุดสว่างของแสงในแต่ละรอยขีดของวงกลมทัง้ โค้ งนูนและโค้ งเว้ าจะเกิดจุดสว่างของแสง
ต่อเนื่องกันเป็ นเส้ นตรง แต่ขนาดความกว้ างของเส้ นตรงไม่เท่ากัน เนื่องจากจุดสว่างของแสงที่เกิดขึ ้นจากรอยขีด
มีรัศมีความโค้ งไม่เท่ากัน ถ้ ารั ศมีความโค้ งน้ อยจุดสว่างของแสงจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับรั ศมีความโค้ งมาก
และเมื่อเปรี ยบเทียบรอยขีดที่รัศมีความโค้ งค่าเดียวกัน พบว่าจุดสว่างของแสงของโค้ งนูนจะมีขนาดเล็กกว่าโค้ ง
เว้ า จึงทาให้ เส้ นตรงที่มองเห็นมีขนาดเล็กที่บริ เวณจุดศูนย์กลางความโค้ ง เสมือนเส้ นตรงนันมี
้ ความลึกตื ้นเกิดขึ ้น
แต่ถ้านาวงกลมหลายวงซ้ อนกันที่จุดศูนย์กลางต่างกัน (Figure 5c) โดยกาหนดให้ ระยะห่างของรอยขีดใกล้ กนั
พบว่าจุดสว่างของแสงในแต่ละรอยขีดของวงกลมทัง้ โค้ งนูนและโค้ งเว้ า จะเกิดจุดสว่างของแสงต่อเนื่องกันเป็ น
เส้ นตรงและมีขนาดใกล้ เคียงกัน เนื่องจากรอยขีดของวงกลมมีรัศมีความโค้ งเท่ากัน

(a)

(b)

(c)

Figure 5 Photographs of reflected light from the scratces created by circular scratch with R= 2.5 cm
(a), concentric circular scratches (b), stacked circular shapes (c).
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C การประกอบสร้ างภาพ 3 มิติ จากรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
จากการศึกษาองค์ประกอบของการเกิดภาพ 3 มิติ สามารถนามาสร้ างภาพ 3 มิติ จากรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
2 มิติ, 1 ด้ าน เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3 มิติ, 6 ด้ านได้ โดยจุดสว่างของแสงที่เกิดจากรอยขีดครึ่ งวงกลมโค้ งนูน
ในแต่ละรอยขีดจะเชื่อมต่อเนื่องกันเป็ นเส้ นตรงทังหมด
้
4 เส้ น ประกอบกันเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมปรากฏอยู่ด้านหลังของ
ตาแหน่งรอยขีด (Figure 6a) ส่วนจุดสว่างของแสงที่ เกิดจากรอยขีดครึ่ งวงกลมโค้ งเว้ า ในแต่ละรอยขีดจะเชื่อม
ต่อเนื่ องกันเป็ นเส้ นตรงทัง้ หมด 4 เส้ น ประกอบกันเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมปรากฏอยู่ด้านหน้ าของตาแหน่งรอยขี ด
(Figure 6b) เนื่องจากรอยขีดโค้ งเว้ า ขนาดจุดสว่างของแสงจะใหญ่กว่าโค้ งนูน จึงมองเห็นรู ปสี่เหลี่ยมปรากฏ
คล้ ายอยู่ใกล้ ตามากกว่าโค้ งนูน ดังนันถ้
้ าสร้ างรอยขีดวงกลมเต็มวงซึง่ ประกอบด้ วยโค้ งนูนและโค้ งเว้ า พบว่าภาพ
ที่ปรากฏนันจะได้
้
รูปสี่เหลี่ยมจานวน 2 รู ป เกิดขึ ้นพร้ อมกัน เป็ นผนังด้ านหน้ าและผนังด้ านหลังของรู ป สี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ (Figure 6c) ต่อมาเมื่อสร้ างรอยขีดหลายวงซ้ อนกันที่จุดศูนย์กลางเดียวกันที่มมุ ทัง้ 4 ของรู ปสี่เหลี่ยม
จัตรุ ัส พบว่าจะปรากฏภาพของผนังสี่เหลี่ยมรู ปลูกบาศก์เพิ่มขึ ้นอีก 4 ด้ าน คือ ด้ านบน ด้ านล่าง ด้ านซ้ าย และ
ด้ านขวา (Figure 6d) ดังนันถ้
้ านาส่วนของ (c) และ (d) มาประกอบรวมกันจะได้ รูป สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่ประกอบ
กันครบทัง้ 6 ด้ าน กลายเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3 มิติ (Figure 6e)

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
Figure 6 The hologram cubic images created from the scratches, in which (a) convex semicircular
scratches, (b) concave semicircular scratches, (c) stacks of concentric circular shapes with
their centers located at the square corners (d) concentric circular shapes with their centers
located at the square corners, and (e) complete scratches.
ผลการศึกษาภาพที่ปรากฏที่ตาแหน่ งการมองต่ างกันและมุมมองที่เปลี่ยนไป
จาก (Figure 2 , Table 1) เมื่อตาแหน่งมุมมองอยู่ในแนวตรง พบว่าที่ตาแหน่ง A0 คือ ตาแหน่งที่มมุ ตก
กระทบเท่ากับมุมสะท้ อนเป็ นตาแหน่งเริ่ มต้ น เห็นหลอดไฟปรากฏอยู่บริ เวณตรงกลางภาพ เมื่อเลื่อนตาแหน่ง
กล้ องเข้ าใกล้ มากขึ ้น คือที่ตาแหน่ง +An จะปรากฏภาพสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีผนังด้ านหน้ ากว้ างกว่าผนังด้ านหลัง
เนื่ องจากเมื่อเลื่ อนตาแหน่ งกล้ องเข้ าใกล้ มากขึน้ ที่ ตาแหน่ ง +An จะทาให้ ตาแหน่ ง ของมุมตกกระทบกับมุม
สะท้ อนเปลี่ยนไปกล่าวคือตาแหน่งที่แสงตกกระทบจะปรากฏอยู่ด้านบนของแผ่นโฮโลแกรม ทาให้ จุดสว่างของ
แสงบนรอยขีดที่อยู่ไกลตามีขนาดเล็กกว่าจุดสว่างของแสงบนรอยขีดที่อยู่ใกล้ ตา แต่ในทางกลับกันเมื่อเลื่อน
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ตาแหน่งกล้ องออกห่างไปทาง –An จะปรากฏภาพสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ที่มีผนัง ด้ านหน้ าแคบกว่าผนังด้ านหลัง
เนื่องจากเมื่อเลื่อนตาแหน่งกล้ องออกห่างมากขึน้ ที่ตาแหน่ง -An จะทาให้ ตาแหน่งมุมตกกระทบกับมุมสะท้ อน
เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันกล่าวคือตาแหน่งที่แสงตกกระทบจะปรากฏอยู่ด้านล่างของแผ่นโฮโลแกรม ทาให้ จุดสว่าง
ของแสงบนรอยขีดที่อยู่ไกลตามีขนาดใหญ่กว่าจุดสว่างของแสงบนรอยขีดที่อยู่ใกล้ ตา ซึง่ ปกติการมองเห็นภาพ 3
มิติ โดยทัว่ ไปเราจะเห็นส่วนตื ้นลอยขึน้ มาอยู่ด้านหน้ า ส่วนด้ านลึกจะอยู่ด้านหลัง ดังนัน้ ตาแหน่งมุมมองที่เห็น
โดยทัว่ ไปควรอยู่ในช่วงตาแหน่ง +An ต่อมาทาการหมุนปรับมุมมองไปขวา Rn และทางซ้ าย Ln พบว่าเมื่อเปลี่ยน
มุมมองไปทางซ้ ายภาพจะหมุนไปทางขวาทาให้ เห็นผนังด้ านซ้ ายชัดเจน ในขณะที่ปรับมุมมองไปทางขวาภาพจะ
หมุนไปทางซ้ ายทาให้ เห็นผนังด้ านขวาชัดเจน เนื่องจากจุดสว่างของแสงบนรอยขีดวงกลมอยู่ในแนวตรงข้ ามกัน
เมื่อผู้สงั เกตเปลี่ยนมุมมองจุดสว่างของแสงจะหมุนในทิศตรงข้ ามกัน ซึง่ เป็ นไปตามกฎการสะท้ อนของแสง โดย
ขอบเขตมุมมองที่สามารถมองเห็น เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ครบทุกด้ านอยู่ในช่วงไม่เกิน 30 องศา ถ้ ามุมมอง
มากกว่านี ้จะมองไม่เห็นภาพ
Table 1 Images from the complete holograms observed from several positions of the camera
Image

position

Image

position

-A2
(out)

L2

-A1
(out)

L1

A0

An

+A1
(in)

R1

+A2
(in)

R2
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สรุป
แรงกด รัศมีความโค้ งและระยะห่างระหว่างรอยขีดเป็ นปั จจัยเบื ้องต้ นที่มีผลต่อการเกิดจุดสว่างของแสง
โดยแรงกดต้ องเบา รัศมีความโค้ งน้ อยทาให้ จดุ สว่างคมและชัดเจนกว่ารัศมีความโค้ งมาก ระยะห่างระหว่างจุดที่
ติดกันทาให้ ได้ จดุ สว่างที่อยู่ใกล้ กนั เรี ยงประกอบกันเป็ นเส้ นนาไปสูก่ ารเกิ ดภาพที่สมบูรณ์
องค์ประกอบของการเกิดภาพ 3 มิติ จะประกอบด้ วยเส้ นตรงของแสงที่เกิดจากจุดสว่างของแสงจากรอย
ขีดวงกลมเต็มวงซ้ อนกันที่จดุ ศูนย์กลางเดียวกัน และจุดศูนย์กลางต่างกัน จากหลักการดังกล่าวนามาใช้ ประกอบ
สร้ างภาพ 3 มิติ จากรู ปต้ นแบบ 2 มิติได้ เช่น จากรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
การเลื่อนตาแหน่งมุมมองของผู้สงั เกตเข้ า – ออก และเลื่อนด้ านซ้ าย – ขวา มีผลต่อการเกิดภาพ 3 มิติ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้ การสนับสนุนทุนโครงการ
ส่งเสริ มการผลิตครู ที่มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (สควค.) สาหรั บข้ าราชการครู
ประจาปี การศึกษา 2556 ขอขอบคุณอาจารย์ ประเจิด อู่อะรุ ญ และโรงเรี ยนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ที่เอื ้อเฟื ้อ
สถานที่ปฏิบตั ิการทดลองและอุปกรณ์การทดลอง

เอกสารอ้ างอิง
Beaty, W. 2003. Drawing Holograms by hand. Proc. SPIE 5005: 156-167.
Eichler, J., L. Dunkel and O. Goncalves. 2003. Three-dimensional image construction by curved
surface scratches. Applied Optics 42 : 5627-5633.
Plummer, W. T. and L. R. Gardner. 1992. A mechanically generated hologram. Applied Optics
31: 6585-6588.

40

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาวิทยาศาสตร์

Effects of leaf and rhizome extracts of Typha angustifolia L. on seed germination and seedling
growth of giant mimosa (Mimosa pigra L.)
Phetphan Namwat1 Ornusa Khamsuk1 and Srisom Suwanwong1*

ABSTRACT
The research was studied on the effects of leaf and rhizome extract of Typha angustifolia L.
by soaking in water for 12 h. The extract concentrations at 25, 50, 75 and 100 g/l were investigated on
seed germination and seedling growth of giant mimosa (Mimosa pigra L.). The results showed that
leaf and rhizome extract did not inhibit seed germination but they restricted seedling growth of giant
mimosa. The rhizome extract at concentration of 100 g/l showed the maximum reduction (21.59% and
10.07%) in the shoot and root length of giant mimosa while leaf extract reduced lesser. Both extracts
did not affect malondialdehyde (MDA) content. Thus, the lipid peroxidation had no effect on seedling
growth inhibition of giant mimosa.

Key words: Typha angustifolia L., giant mimosa, aqueous extract
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INTRODUCTION
Agriculture used synthetic herbicide for weed control. Synthetic herbicides were repeatedly
used, it may cause to the persistence in the environment, damage other organisms and also may lead
to weed resistance (Baker et al., 2013). Allelopathy refers to the beneficial or harmful effects of one
plant on another plant and release of biochemicals, known as allelochemicals. Allelochemicals were
found in various parts of plants including roots, rhizomes, stems, leaves, pollen, seeds and flowers.
They are released into the environment by root exudation, leaching, volatilization and decomposition
(Rice, 1984). Thus, the allelopathy has been widely used in agriculture.
Typha is monocot genus of the family Typhaceae with about 12 species distributed in the
tropic and temperate regions (Londonkar et al., 2013). In Thailand, Typha angustifolia L. is exotic
invasive species in wetland that often forms monocultures. T. angustifolia L. had a strong allelopathic
effect on Bolboschoenus fluviatilis (Torr.) Sojak (river bulrush), reducing root and shoot length and
total biomass (Jarchow and Cook, 2009) and some phytochemistry of genus Typha such as flavones,
phenolic compound, triterpinoid have been isolated (Shode et al., 2002). It showed that, T.
angustifolia L. may release allelochemicals to inhibit the growth of other plants. In this study, giant
mimosa (Mimosa pigra L.) and Allium cepa L. were tested by leaf and rhizome extracts of T.
angustifolia L.

MATERIALS AND METHODS
1. Plant materials and aqueous extract
T. angustifolia L. was collected from the area of Kasetsart University and was washed
throughly with water to remove soil matter. Then, the leaves and rhizomes were grounded separately
and soaked in distilled water for 12 h. at room temperature. The crude extracts were filtered using a
Whatman No.1. filter paper and these leaf and rhizome extracts were used for subsequent
experiments.
2. Leaf and rhizome extracts of T. angustifolia L. on seed bioassays
Bioassays on seed germination and seedling growth of giant mimosa were performed. Seeds
were placed on sieve on the containers with the extract at various concentrations (25, 50, 75 and 100
g/l). As for control, distilled water was used. 25 ml of each treatment was pipetted into the containers
with 50 seeds of giant mimosa for 7 days. The experiment was conducted with 5 replicates for each
treatment. The percentage of seed germination was calculated, and seedling growth was measured
as shoot and root lengths.
3. MDA content
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Root of giant mimosa was used in MDA content analysis by method of Veligova et al. (2000).
0.5 g root was homogenized with liquid nitrogen, 5 ml 0.1% w/v tricholoacetic acid (TCA) and
centrifuged at 14,000 rpm for 20 min. After centrifugation, 1 ml of top solution was mixed with 2 ml 0.5
% w/v TBA in 20 % TCA and incubated at 95oC for 30 min. After that, the mixture was dipped into ice
to stop the reaction and centrifuged at 10,000 rpm. for 30 min. Measured wavelengths at 532 and 600
nm.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Seed germination
The results indicated that leaf and rhizome extracts of T. angustifolia L. at all concentrations
did not reduce the percentage of seed germination of giant mimosa, compared to that of distilled
water (Table 1). This result was inconsistent with Sethuraman and Sanjayan (2013) who demonstrated
that the aqueous extract of the inflorescence largely reduced germination of Vigna mungo L. (48%)
and Yongvanich and Chulaluksananukul (1997) who showed that condensed tannins from T.
angustifolia L. extract reduced seed germination of giant mimosa.
2. Seedling growth
The percentage of shoot length compared to the control in the treatment of rhizome and leaf
extracts of T. angustifolia L. at all concentrations of the rhizome extracts reduced the percentage of
shoot length of giant mimosa better than the leaf extract (Table 1). The inhibition became more
effective with increasing the concentrations. Rhizome extract at concentration of 100 g/l showed the
maximum reduction of 21.59% of shoot length. Similarly, the rhizome extract inhibited the percentage
of root length of giant mimosa better than the leaf extract. Rhizome extract at concentration of 100 g/l
showed the maximum reduction of 10.07% of root length (Table 1 and Figure 1). The results were in
accordance with Gallardo et al. (2001) who showed that T. angustifolia L. had a strong allelopathic
effect on growth inhibition of Salvinia minima Baker. and the aqueous extract of the rhizome reduced
root length of Vigna mungo L. 26.94% (Sethuraman and Sanjayan, 2013)
3. MDA content
Both extracts did not affect the MDA content, indicating no lipid peroxidation (Figure 2). This
result was similar with previous studies (Wichaidist, 2012). The evidence suggested that rice straw
extracts had no effect on lipid peroxidation of giant mimosa because phenolic compound phytotoxic
substances were presented in the T. angustifolia L. and rice straw extracts (Kuwatsuka and Shindo,
1973) did not affect lipid peroxidation.
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CONCLUSION
In conclusion, leaf and rhizome extract of T. angustifolia L. did not inhibit seed germination
but they restricted seedling growth of giant mimosa. The rhizome extract reduced seedling growth of
giant mimosa more than the leaf extract. The Both extracts did not affect MDA content, indicating no
lipid peroxidation of giant mimosa.
Table 1 Bioassay of leaf and rhizome extracts of Typha angustifolia L. on seed germination and
seedling growth of giant mimosa
Conc.
(g/l)

rhizome extract

leaf extract

---------------------------------------------------% of control--------------------------------------------------germination root length shoot length

germination root length shoot length

0

100 ns

100a

100a

100 ns

100a

100a

25

100

27.61b

43.18b

100

64.51b

77.78b

50

100

16.04c

27.27bc

100

50.32c

65.22c

75

100

14.18c

30.11bc

100

27.96d

53.14d

100
100
10.07d
21.59d
100
27.42d
38.65d
ns
Values in the column are not significantly differences (p<0.05)
Different letters within the same column indicate significance differences (p<0.05) between
treatments by Tukey’s test.

0

25

50 75

100 (g/l)

A

0

25

50 75 100 (g/l)

B

Figure 1 Effects of rhizome (A) and leaf (B) extracts of Typha angustifolia L. on seedling growth of
giant mimosa
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MDA content (µmol/gFw.)

0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
25 50 75 100
rhizome extract concentration (g/l)

MDA content (µmol/gFw.)

0.01
0.008
0.006

0.004
0.002
0
0
25 50 75 100
leaf extract concentration (g/l)

Figure 2 MDA content of rhizome and leaf extract of Typha angustifolia L. on root of giant mimosa.
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การเตรี ยมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์ มบางวาเนเดียมไนไตรด์ ท ีเคลือบด้ วย
วิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง
Preparation and Characterization of VN Thin Films Deposited by
Reactive DC Magnetron Sputtering Method
จงรัก บ่ อทรัพย์ 1 สุรสิงห์ ไชยคุณ1 และ นิรันดร์ วิทิตอนันต์1*
Jongrak Borsup1, Surasing Chaikhun1 and Nirun Witit-anun1*

บทคัดย่ อ
ฟิ ล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ (VN) ถูกเคลือบด้ วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง เพื=อศึกษาผล
ของอัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนต่อโครงสร้ างของฟิ ล์มที=เคลือบได้ โครงสร้ างผลึก ความหนา ความหยาบผิว ลักษณะ
พืนG ผิ วและองค์ ประกอบทางเคมีของฟิ ล์ มถูกศึกษาด้ วยเทคนิ ค XRD, AFM, FE-SEM และ EDS ตามลําดับ
ผลการศึกษาพบว่าฟิ ล์มที=เคลือบได้ คือ วาเนเดียมไนไตรด์ ซึง= มีโครงสร้ างผลึกแบบ fcc ระนาบ (111), (200)
และ (220) โดยขนาดผลึกและค่าคงที=แลตทิชมีค่าในช่วง 14.3 – 30.2 nm และ 4.121 – 4.170 Å ตามลําดับ
ความหนาของฟิ ล์มมีคา่ ลดลงเมื=ออัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนเพิ=มขึ Gน ส่วนความหยาบผิวมีค่าอยู่ในช่วง 0.7-9.3 nm
ผลการวิเคราะห์ด้วย FE-SEM แสดงให้ เห็นว่าฟิ ล์มที=เคลือบได้ มีโครงสร้ างแบบคอลัมนาร์ โดยผิวหน้ าของฟิ ล์มมี
ลัก ษณะแตกต่า งกัน เมื= อ อัต ราไหลแก๊ ส ไนโตรเจนเพิ= ม ขึนG ฟิ ล์ ม ที= เ คลื อ บได้ มี ว าเนเดี ย มและไนโตรเจนเป็ น
องค์ประกอบซึง= แปรค่าตามอัตราไหลแก๊ สไนโตรเจน

ABSTRACT
Vanadium nitride (VN) thin films were deposited by reactive DC magnetron sputtering
method. The effect of N2 gas flow rate on the structure of the as-deposited films was investigated. The
crystal structure, thickness, roughness, surface morphology and chemical composition were
characterized by XRD, AFM, FE-SEM and EDS, respectively. The results showed that the asdeposited film was fcc vanadium nitride with (111), (200) and (220) plane. The crystallite size and
lattice constant were in range of 14.3 – 30.2 nm and 4.121 – 4.170 Å, respectively. The thickness
decreased with increasing of N2 gas flow rate and roughness surface in range of 0.7 - 9.3 nm.
FE-SEM analysis showed compact columnar structure and different morphology with increasing of the
N2 gas flow rate. The as-deposited films compose of vanadium and nitrogen in different composition
varied with the N2 gas flow rate.
Keywords: thin film; vanadium nitride; N2 gas flow rate; reactive DC magnetron sputtering
*Corresponding author; e-mail address: nirun@buu.ac.th
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คํานํา
ปั จจุบนั การปรับปรุ งผิววัสดุโดยการเคลือบเพื=อให้ มีสมบัติตามต้ องการ เช่น เพิ=มความแข็งทนการขูดขีด
หรื อต้ านทานการกัดกร่ อน หรื อทนความร้ อนสูง ตลอดจนมีสีสนั สวยงาม ฯลฯ กําลังได้ รับความสนใจอย่างมาก
ทังจากกลุ
G
่มวิจยั และภาคอุตสาหกรรม ทังนี
G Gการเคลือบด้ วยไอกายภาพ (Physical Vapor Deposition ; PVD)
เป็ นวิธีการเคลือบที=มีประสิทธิภาพสูง สามารถเคลือบวัสดุได้ ทังG ที=เป็ นโลหะหรื ออโลหะ ชันเคลื
G อบหรื อฟิ ล์มบาง
ที=ได้ อาจเป็ นสารเดียวหรื อสารประกอบก็ได้ โดยมีการนํามาใช้ เคลือบวัสดุหลายด้ าน เช่น การเคลือบสวยงาม
(Decorative Coating) การเคลือบแสง (Optical Coating) และการเคลือบแข็ง (Hard Coating) ฯลฯ แต่
งานวิจัยนี เG น้ นทางด้ านการเคลือบแข็งเนื= องจากเป็ นการปรั บปรุ งสมบัติเชิ งกลของชิ นG งาน ซึ=งเป็ นการยืดอายุ
การใช้ งาน ทังนี
G Gการเคลือบแข็งส่วนมากเป็ นชันเคลื
G อบของโลหะทรานซิชนั ไนไตรด์ ได้ แก่ ไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN)
เซอร์ โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) และโครเมียมไนไตรด์ (CrN) ฟิ ล์มกลุ่มนี Gมีสมบัติเด่นหลายด้ าน เช่น มีความแข็งสูง
ทนการขั ด สี แ ละกั ด กร่ อน นํ า ไฟฟ้ าดี จุ ด หลอมเหลวสู ง มี ค วามเสถี ย รทางเคมี แ ละความร้ อนดี
(Lim et al., 2000; Shi et al., 2013) จึงมีการนําฟิ ล์มไปใช้ งานอย่างกว้ างขวาง
ฟิ ล์มบางโลหะทรานซิชนั ไนไตรด์ชนิดหนึ=งที=น่าสนใจ คือ ฟิ ล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ เนื=องจากมีสมบัติ
เด่นหลายด้ าน เช่น มีความแข็งมาก มีจดุ หลอมเหลวสูง ต้ านทานการสึกหรอและการกัดกร่ อนได้ ดี นําไฟฟ้าดีที=
อุ ณ หภู มิ สู ง มี ส มบั ติ ไ ตรบอโลยี ที= ดี มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิu ค วามเสี ย ดทานตํ= า เมื= อ อยู่ ใ นอุ ณ หภู มิ สู ง และเป็ น
สารประกอบทนไฟ (Refractory Compound) ที=มีอณ
ุ หภูมิทรานสิชนั (transition temperature) ในช่วง 2 ถึง 9 K
(Liu et al., 2014) ปกติวาเนเดียมไนไตรด์มีเฟสที=เสถียร 2 เฟส คือ เฮกซะโกนอล β-V2N และ คิวบิค δ-VN
(Massalski, 1991) จากสมบัติทางไฟฟ้าที=ดีเยี=ยมนี Gทําให้ มีการนําวาเนเดียมไนไตรด์ไปใช้ ทําเป็ นขัวอิ
G เล็กโตรด
ของแบตเตอรี และซูเปอร์ คาปาซิเตอร์ (Choi et al., 2006)
การเตรี ยมฟิ ล์ มบางวาเนเดียมไนไตรด์ สามารถทํ าได้ หลายวิธี เช่น การระเหยด้ วยเลเซอร์ แบบพัลส์
(Pulsed Laser Ablation) (D'Anna et al., 2002) การระเหยแบบรี แอคตีฟด้ วยลําอิเล็กตรอน (Reactive
Electron Beam Evaporation) (Wiklun et al., 2006) และการเคลือบด้ วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง
(Reactive Magnetron Sputtering) (Glaser et al., 2007) แต่การเคลือบด้ วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง
ได้ รับความสนใจมากที=สดุ เนื=องจากสามารถเคลือบฟิ ล์มบางได้ ที=อณ
ุ หภูมิห้อง ไม่ใช้ ความร้ อนขณะเคลือบ และ
การให้ ศักย์ ไบแอสแก่ ชินG งาน ขันG ตอนการเคลื อบไม่ยุ่งยากและสามารถปรั บเปลี= ยนเงื= อ นไขการเคลือ บ เช่ น
อัตราไหลแก๊ สไนโตรเจน กระแสไฟฟ้า ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรั บ ความดันที=ใช้ ขณะเคลือบ
เวลาที=ใช้ ในการเคลือบ ฯลฯ
ทังG นีโG ดยทั=วไปแล้ วลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบาง เช่น โครงสร้ างผลึก โครงสร้ างจุลภาคลักษณะพืนG ผิ ว
องค์ ป ระกอบทางเคมี ความหนา หรื อ ความหยาบผิ ว ล้ ว นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สมบั ติ ข องฟิ ล์ ม บางที= เ คลื อ บได้
โดยลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เหล่านี Gของฟิ ล์มจะขึ Gนกับเงื=อนไขการเคลือบเป็ นสําคัญ ดังนันการเข้
G
าใจผลของเงื=อนไข
การเคลือบต่อลักษณะเฉพาะและสมบัติของฟิ ล์มที=เคลือบได้ จงึ ยังคงมีความสําคัญและจําเป็ นในการศึกษาต่อไป
บทความวิจัยนี Gจึงรายงานผลการเตรี ยมฟิ ล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง
บนกระจกสไลด์และซิลกิ อนที=อณ
ุ หภูมิห้องเพื=อศึกษาผลของอัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนต่อโครงสร้ างผลึก ความหนา
ลักษณะพื Gนผิว โครงสร้ างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์มที=เตรี ยมได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ฟิ ล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ในงานนี Gเตรี ยมด้ วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปั ตเตอริ งจากเครื= องเคลือบ
ในสุญญากาศ (Figure 1) ซึง= มีห้องเคลือบทรงกระบอก ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 31.0 cm สูง 31.0 cm
ติดเป้าสารเคลือบ (วาเนเดียม) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5.0 cm พร้ อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสงตรง
การเคลือบใช้ แก๊ สอาร์ กอน (99.999%) เป็ นแก๊ สสปั ตเตอร์ และ แก๊ สไนโตรเจน (99.995%) เป็ นแก๊ สไวปฏิกิริยา
โดยจ่ายแก๊ สผ่านเครื= องควบคุมอัตราไหลมวลของ MKS รุ่ น type247D สําหรับเครื= องสูบสุญญากาศประกอบด้ วย
เครื= อ งสูบ แบบแพร่ ไ อและเครื= อ งสูบ กลโรตารี เ ป็ นเครื= อ งสูบ ท้ าย ใช้ ชุด มาตรวัด ความดัน ของ PFEIFFER ซึ=ง
ประกอบด้ วยมาตรวัดความดันชนิด Compact Full Range Gauage รุ่ น PKR251 และส่วนแสดงผลรุ่ น TPG262
การเคลือบเริ= มจากนําวัสดุรองรับได้ แก่ กระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน เข้ าห้ องเคลือบแล้ วลดความดันใน
ห้ องเคลือบให้ เท่ากับ 5.0x10-5 mbar ให้ เป็ นความดันพื Gน จากนันปล่
G อยแก๊ สที=ใช้ เข้ าห้ องเคลือบ โดยกําหนดให้
อัตราไหลแก๊ สอาร์ กอนคงที= เท่ากับ 20.0 sccm และแปรค่าอัตราแก๊ สไนโตรเจนในช่วง 2.0 – 8.0 sccm
การเคลือบควบคุมให้ ความดันรวมขณะเคลือบคงที= เท่ากับ 5.0x10-3 mbar และกําหนดให้ กระแสไฟฟ้าของ
เป้าวาเนเดียมมีค่าคงที= เท่ากับ 300 mA ทังG นี ฟG ิ ล์ มแต่ละชุดใช้ เวลาการเคลือบนาน 60 นาที สําหรั บเงื= อนไข
การเคลือบสรุ ปใน Table 1
ทังนี
G ลG กั ษณะเฉพาะต่างๆของฟิ ล์มที=เคลือบได้ ศึกษาด้ วยเทคนิคต่างๆ ดังนี G ได้ แก่ (1) โครงสร้ างผลึก
ศึกษาด้ วยเทคนิค XRD (Bruker รุ่ น D8) ตรวจวัดแบบ 2θ-scan ด้ วยมุมตกกระทบเฉียง 2O ในช่วง 20 O - 80 O
(2) ขนาดผลึก คํานวณจากสมการของ Scherrer (3) ลักษณะพื Gนผิวและความหยาบผิว ศึกษาด้ วยเทคนิค AFM
(SEIKO Instrument รุ่ น SPA400) (4) ลักษณะพื Gนผิว ความหนา และโครงสร้ างจุลภาค ศึกษาด้ วยเทคนิค
FE-SEM (Hitashi รุ่ น s4700) และ (5) องค์ประกอบธาตุของฟิ ล์ม ศึกษาด้ วยเทคนิค EDS (EDAX ซึง= ต่อพ่วงอยู่
กับกล้ องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ของ LEO รุ่ น1450VP)

Figure 1 Diagram of DC magnetron sputtering system in experiment.
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Table 1 Thin film deposition conditions.
Deposition parameter
Target
Substrate
The target to substrate distance
Base pressure
Working pressure
The flow rate of Ar gas
The flow rate of N2 gas
Vanadium sputtering current
Deposition of time

Values
Vanadium (V) pure 99.97%
Cover Slide, Silicon
10 cm
5.0 x 10-5 mbar
5.0 x 10-3 mbar
20.0 sccm
2.0, 4.0, 6.0, 8.0 sccm
300 mA
60 min

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ฟิ ล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที=เคลือบบนกระจกสไลด์ทังG หมดมีลกั ษณะเรี ยบ สะท้ อนแสงได้ ดี ฟิ ล์มมี
สีนํ Gาตาลเข้ ม สีนํ Gาตาลและสีนํ Gาตาลอ่อนเมื=ออัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนเพิ=มขึ Gน (Figure 2) สําหรับอัตราเคลือบฟิ ล์ม
ซึ=งคํานวณจากความหนาของฟิ ล์ มหารด้ วยเวลาในการเคลือบ แสดงใน Figure 3 พบว่าที=อัตราไหลแก๊ ส
ไนโตรเจนเท่ากับ 2.0 sccm อัตราเคลือบมีค่าเท่ากับ 7.4 nm/min และมีค่าลดลงเป็ น 4.6 nm/min ที=อตั ราไหล
แก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 8.0 sccm เนื=องจากการเพิ=มอัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนจะทําให้ ปริ มาณอะตอมของไนโตรเจน
ในห้ องเคลือบมีคา่ เพิ=มขึ Gน จนถึงค่าหนึง= ซึง= มากเกินพอสําหรับใช้ ในการทําปฏิกิริยากับอะตอมของวาเนเดียมเพื=อ
ฟอร์ มตัวเป็ นวาเนเดียมไนไตรด์เคลือบบนผิววัสดุรองรับ โดยอะตอมของไนโตรเจนส่วนเกินจะทําปฏิกิริยากับ
อะตอมของวาเนเดียมที=หน้ าเป้าสารเคลือบ จนเกิดเป็ นชันบาง
G
ๆ ของสารประกอบไนไตรด์ (เรี ยกปรากฎการณ์ นี G
ว่า target poisoning) ซึ=งส่งผลให้ เป้าสารเคลือบ (เวเนเดียม) ถูกสปั ตเตอร์ ได้ ยากขึนG ทําให้ ความหนาของ
ฟิ ล์มวาเนเดียมไนไตรด์ที=เคลือบบนผิวหน้ าของวัสดุรองรับในหนึง= หน่วยเวลา (อัตราเคลือบ) ลดลงตามไปด้ วย

Figure 2 Color of thin films deposited on glass
slides with different N2 gas flow rate.

Figure 3 Deposition rate of the films with
different N2 gas flow rate.
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Figure 4 แสดงรู ปแบบการเลี Gยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิ ล์มที=เคลือบได้ เมื=อแปรค่าอัตรา
ไหลแก๊ สไนโตรเจนที=ใช้ ในกระบวนการเคลือบ พบว่ารู ปแบบการเลี Gยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิ ล์มบางที=เคลือบได้ มีการ
เปลี=ยนแปลงไปตามค่าอัตราไหลของแก๊ สไนโตรเจนที=ใช้ ในกระบวนการเคลือบ โดยฟิ ล์มที=เคลือบได้ เมื=อใช้ อตั รา
ไหลแก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 2.0 sccm พบรู ปแบบการเลี Gยวเบนรั งสีเอกซ์ที=มุม 37.79O, 43.90O และ 63.89O
สอดคล้ องกับรู ปแบบการเลี Gยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบวาเนเดียมไนไตรด์ ระนาบ (111), (200) และ (220)
ตามฐานข้ อ มูล JCPDS เลขที= 35-0768 เมื= อ เพิ= ม อัต ราไหลแก๊ ส ไนโตรเจนขึนG เป็ น 4.0 sccm พบว่ ารู ป แบบ
การเลี Gยวเบนรังสีเอกซ์ที=ระนาบ (111) ลดลงและหายไปเมื=อเพิ=มอัตราไหลแก๊ สไนโตรเจน ในทางกลับกันที=ระนาบ
(200) พบความเข้ ม การเลี ยG วเบนรั ง สี เ อกซ์ เ พิ= ม ขึนG เมื= อ อัต ราการไหลแก๊ ส ไนโตรเจนเพิ= ม ขึนG และพบรู ป แบบ
การเลี Gยวเบนรั งสีเอกซ์ที=ระนาบ (220) ที=อตั ราไหลแก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 2 sccm จากผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า
อัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนที=เพิ=มขึ Gนมีผลต่อรู ปแบบการเลี Gยวเบนรังสีเอกซ์

Figure 4 XRD patterns of VN thin films with different N2 gas flow rate.
ความหนาของฟิ ล์ มที=เคลือบได้ ในงานวิจัยนี G พบว่ามีค่าลดลงตามอัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนที=เพิ= มขึนG
โดยความหนาของฟิ ล์มที=เคลือบได้ มีค่าลดลงจาก 443 nm เป็ น 271 nm ส่วนความหยาบผิวของฟิ ล์มมีค่าสูงสุด
เท่ากับ 9.3 nm ที=อตั ราไหลแก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 2 sccm (Table 2) เนื=องจากเมื=อใช้ อตั ราไหลแก๊ สไนโตรเจนตํ=า
อะตอมของสารเคลือบ (วาเนเดียม) ทําปฏิกิริยากับอะตอมของไนโตรเจนแล้ ว ฟอร์ มตัวเป็ นวาเนเดียมไนไตรด์
สะสมพอกพูนอย่างรวดเร็ วบนผิวหน้ าวัสดุรองรับทําให้ ฟิล์มที=ได้ มีความหยาบผิวสูง
สําหรั บขนาดผลึกของฟิ ล์ ม บางวาเนเดี ยมไนไตรด์ ที= เคลือบได้ ซึ=งคํานวณจากสมการของ Scherrer
ในงานวิจัยนี พG บว่าเมื=ออัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนเพิ= มขึนG ขนาดผลึกมีค่าลดลง จาก 30.2 nm เป็ น 14.3 nm
ส่วนค่าคงที= แลตทิ ชของฟิ ล์มที= เคลือบได้ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 4.121 – 4.170 Å ซึ=งมีค่าใกล้ เคียงกับค่าคงที=
แลตทิ ชของสารประกอบวาเนเดียมไนไตรด์ ตามฐานข้ อมูล JCPDS เลขที= 35-0768 (มีค่าเท่ากับ 4.139 Å)
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ผลการศึ ก ษานี แG สดงให้ เห็ น ว่ า งานวิ จั ย นี สG ามารถเตรี ย มฟิ ล์ ม บางวาเนเดี ย มไนไตรด์ ไ ด้ ที= อุ ณ หภู มิ ห้ อง
ทังG นี อG งค์ ประกอบธาตุของฟิ ล์ มบางวาเนเดียมไนไตรด์วิเคราะห์ ด้วยเทคนิ ค EDS พบว่าฟิ ล์ มที= เคลือบได้ ใน
งานวิจัยนี Gมีองค์ประกอบของธาตุวาเนเดียม (V) และไนโตรเจน (N) แตกต่างกัน เมื=อพิจารณาอัตราส่วนของ
วาเนเดียมต่อไนโตรเจน (V:N) ของฟิ ล์มที=ได้ พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.6 ทุกเงื=อนไขการเคลือบ แสดงว่าฟิ ล์มที=เคลือบ
ได้ เป็ นแบบ non-stoichiometry (Table 2)
Table 2 Thickness, roughness, crystal size, lattice constants and elemental composition of the films
Elemental composition
Lattice
N2 gas flow rate Thickness Roughness Crystal size
(At% )
Constance
(sccm)
(nm)
(nm)
(nm)
(Å)
V
N
V:N
2.0
4.0
6.0
8.0

443
304
278
271

9.3
3.7
3.8
0.7

30.2
28.5
15.3
14.3

4.121
4.141
4.170
4.155

39.04
37.92
36.34
36.09

60.96
62.08
63.66
63.91

0.6
0.6
0.6
0.6

Figure 5 แสดงลักษณะพื นG ผิวของฟิ ล์ มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที=เคลือบได้ จากเทคนิ ค AFM พบว่า
ฟิ ล์มที=เคลือบด้ วยอัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนตํ=า (2.0 sccm) อะตอมของสารเคลือบที=ฟอร์ มตัวเป็ นชันของฟิ
G
ล์ม
มีลักษณะเป็ นทรงปิ รามิดที= มียอดแหลมสูงและร่ องลึกกระจายทั=วผิ วหน้ าฟิ ล์ มทํ าให้ ฟิล์ มมีความหยาบผิ วสูง
(9.3 nm) ส่วนฟิ ล์มที=เคลือบด้ วยอัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนสูง (8.0 sccm) พบว่าสารเคลือบมีการจับตัวกันเป็ น
กลุม่ ก้ อนขนาดเล็กกระจายทัว= ผิวหน้ าของฟิ ล์มทําให้ ความหยาบผิวมีคา่ ตํ=าที=สดุ (0.7 nm)

(a)

(b)

(c)

Figure 5 AFM micrographs of VN thin films with different N2 gas flow rate.
(a) 2.0 sccm, (b) 4.0 sccm, (c) 6.0 sccm, (d) 8.0 sccm
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(a)
(b)
(c)
Figure 6 FE-SEM micrographs of VN thin films with different N2 gas flow rate.
(a) 2.0 sccm, (b) 4.0 sccm, (c) 6.0 sccm, (d) 8.0 sccm

(d)

สําหรั บโครงสร้ างจุลภาคและภาคตัดขวางของฟิ ล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ จากการศึกษาด้ วยเทคนิค
FE-SEM พบว่าโครงสร้ าง เกรนและลักษณะพื นG ผิ วของฟิ ล์ มที= เ คลือ บได้ มี การเปลี= ยนแปลงไปตามอัตราไหล
ของแก๊ สไนโตรเจน (Figure 6) โดยเมื=ออัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 2.0 sccm เกรนของฟิ ล์มมีลกั ษณะเป็ น
เหลี=ยมกระจายทัว= ผิวหน้ าของฟิ ล์ม ขณะที=อตั ราไหลแก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 4.0 sccm เกรนของฟิ ล์มมีลกั ษณะ
ค่อนข้ างกลมขนาดเล็กและขนาดใหญ่กระจายอย่างไม่สมํ=าเสมอ ที=อตั ราไหลแก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 6.0 sccm
พบว่าเกรนของฟิ ล์มมีลกั ษณะเป็ นเหลี=ยมขรุ ขระ และสุดท้ ายเมื=ออัตราแก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 8.0 sccm เกรนของ
ฟิ ล์มมีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลมกระจายอย่างสมํ=าเสมอทัว= ผิวหน้ าฟิ ล์ม สําหรั บภาคตัดขวางฟิ ล์มที=เคลือบได้ พบว่า
ฟิ ล์มมีโครงสร้ างแบบคอลัมนาร์ และความหนาของฟิ ล์มมากสุดเท่ากับ 443 nm ที=อตั ราการไหลแก๊ สไนโตรเจน
เท่ากับ 2 sccm และความหนาน้ อยสุดเท่ากับ 271 nm เมื=ออัตราการไหลแก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 8 sccm

สรุ ป
ฟิ ล์ ม บางวาเนเดี ย มไนไตรด์ ถู ก เคลื อ บบนซิ ลิ ก อนด้ ว ยวิ ธี รี แ อคตี ฟ ดี ซี แ มกนี ต รอนสปั ต เตอริ ง ที=
อุณหภูมิห้องพบว่า เมื=ออัตราไหลแก๊ สไนโตรเจนเพิ=มมากขึ Gนเท่ากับ 2 sccm, 4 sccm, 6 sccm และ 8 sccm
ฟิ ล์ ม ที= เ คลื อ บได้ มี สี ข องฟิ ล์ ม เปลี= ย นแปลงจากสี นํ าG ตาลเข้ ม สี นํ าG ตาลและสี นํ าG ตาลอ่ อ น ตามอัต ราไหล
แก๊ สไนโตรเจนที=เพิ=มมากขึนG จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบว่าฟิ ล์มวาเนเดียมไนไตรด์ที=เคลือบได้ มี
โครงสร้ างผลึกแบบ fcc ระนาบ (111), (200) และ (220) โดยความหนาและขนาดผลึกมีค่าลดลงเมื=ออัตราไหล
แก๊ สไนโตรเจนเพิ= มขึนG สําหรั บลักษณะพืนG ผิวของฟิ ล์ มจากการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค FE-SEM พบว่าฟิ ล์ มมี
โครงสร้ างแบบคอลัม นาร์ แ ละมี ลัก ษณะพื นG ผิ ว ของฟิ ล์ ม แตกต่ า งกั น เมื= อ อัต ราไหลแก๊ ส ไนโตรเจนต่ า งกั น
จากเทคนิค EDS พบว่าองค์ประกอบของธาตุวาเนเดียมและไนโตรเจนแปรค่าตามอัตราไหลแก๊ สไนโตรเจน
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การทดลองอย่ างง่ ายสาหรั บสาธิตแสงเขียววาบในบรรยากาศ
A Simple Experiment for Demonstration of Green Flash in Atmosphere
มยุรัตน์ ตัง้ วิชัย1 กัลยารักษ์ รักษ์ ผล1 และ มยุรี หาญสุภานุสรณ์1*
Mayurut Tungwichai1 , Kunyaruk Rukphol1 and Mayuree Hansupanusorn1*

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ท้ าการออกแบบติดตัง้ อุปกรณ์ ทดลองอย่างง่ายเพื่ อ สาธิ ตให้ เห็นปรากฏการณ์ แสงเขี ยววาบ
ระบบทางแสง ประกอบด้ วย แหล่งกาเนิดแสงแอลอีดีฉายแสงขาว ที่วางด้ านหลังภาชนะรู ปทรงสามเหลี่ยมบรรจุ
สารละลายคอลลอยด์ ความเข้ มข้ นค่าต่างๆ และหมุนปรั บมุมได้ สเปกตรัมแสงถูกบันทึกภาพโดยใช้ กล้ องถ่ายรู ป
โทรศัพท์ มือถื อที่ ติดตัง้ แผ่นเกรตติง ด้ านหน้ ากล้ องทาหน้ าที่ แยกสเปกตรั มแสงสีต่างๆ พบว่าการใช้ ภาชนะทรง
สามเหลี่ยมและเกรตติงทาหน้ าที่เป็ นปริ ซมึ สเปกโตรมิเตอร์ ทาให้ เห็นปรากฏการณ์ นีไ้ ด้ ดี ภาชนะรู ปทรงสามเหลี่ยม
ด้ านเท่า มุมยอด 60 องศา ที่ มมุ ตกกระทบของแสงที่ด้านข้ างภาชนะ 45 – 65 องศา โดยใช้ ปริ มาณความเข้ มข้ น
สารละลายคอลลอยด์ 0.20-0.3 %V/V เป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสมกับการจาลองเกิดปรากฏการณ์ แสงเขียบวาบใน
ห้ องปฏิบตั ิการครัง้ นี ้

ABSTRACT
This research designed a simple experiment for green flash demonstration. The optical system
consisted of an LED light source placed behind the home-made triangular container filled with various
concentration of colloidal solutions. The incident angle of LED light can be adjusted. The color and light
spectrum was recorded by a telephone camera which was placed behind a grating. It was found that a
grating and a water-filled triangular container acted like parts of a prism spectrometer. The results
showed that water prism with a 60º angle with light incident angle of 45-65º and concentration of milk
0.2-0.3 %V/V in water are the optimum conditions to demonstrate the green-flash phenomena.

Key Words: green flash, refractive properties, scattering properties
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คานา
ปรากฏการณ์ ที่เห็นสีของท้ องฟ้าเนื่องมาจากการกระเจิงของแสงจากดวงอาทิตย์ที่มีหลายความยาวคลื่น
ผ่านชันบรรยากาศตกกระทบสิ
้
่งกีดขวางที่มีขนาดใกล้ เคียงความยาวคลื่นแสงเข้ าสู่ตา จากสมการการกระเจิงแสง
ของเรย์ เลห์ (Rayleigh scattering) ความเข้ มของการกระเจิงแสงจะแปรผกผันกับความยาวคลื่นแสงยกกาลังสี่
แสงสีน ้าเงินมีความยาวคลื่นสัน้ แสงสีแดงมีความยาวคลื่นยาวกว่า แสงสีน ้าเงินจึงกระเจิงได้ ดีกว่าแสงสีอื่นๆมาก
นอกจากนันต
้ าแหน่งของดวงอาทิตย์ และขนาดของอนุภาคสิ่งกีดขวางในชันบรรยากาศก็
้
มีผลต่อการมองเห็นสี
กลางวันดวงอาทิตย์อยู่ที่ตาแหน่งเหนือศีรษะ แสงขาวเดินทางผ่านชันบรรยากาศด้
้
านบนมายังพืน้ โลกมี
ระยะทางสันกว่
้ าช่างเวลาเช้ าและเย็น แสงสีน ้าเงินจากดวงอาทิตย์กระเจิงแสงได้ ดีกว่ามากเราจึงเห็นท้ องฟ้าเป็ นสี
ฟ้า ส่วนในเวลาเช้ าและเย็นตาแหน่งของดวงอาทิ ตย์ ขนานกับพื น้ โลก แสงขาวเดินทางผ่านชัน้ บรรยากาศมี
ระยะทางยาวกว่ากลางวัน แสงสีน ้าเงินที่มีความยาวคลื่นสันซึ
้ ง่ กระเจิงได้ ดีที่สดุ จึงกระเจิงไปหมดก่อน เราจึงมองไม่
เห็นท้ องฟ้าเป็ นสีฟ้าในเวลาเย็น เห็นแต่แสงสีส้มแดงซึ่งมี ความยาวคลื่นยาวกว่าและกระเจิ งแสงน้ อยกว่าเดิ น
ทางเข้ า สู่ตา เป็ นผลท าให้ มองเห็ น ท้ อ งฟ้ าเป็ นสี ส้ มแดงในเวลาเย็ น ส่ว นขนาดของอนุภ าคสิ่ งกี ดขวางในชัน้
บรรยากาศก็มีผลต่อการมองเห็นสี เนื่ องจากบรรยากาศแต่ละชัน้ จะพบอนุภาคสารแขวนลอยที่มีขนาดต่างกัน
บรรยากาศชันล่
้ างใกล้ พื ้นโลก ประกอบด้ วยไอน ้าและฝุ่ นละอองที่มีขนาดอนุภาคใหญ่ แสงความยาวคลื่นสันเมื
้ ่อตก
กระทบอนุภาคขนาดใหญ่ซงึ่ กีดขวางกันทางเดิ
้
นแสง แสงความยาวคลื่นสันจึ
้ งเดินทางมาไม่ถึงตาผู้สงั เกต เป็ นเหตุ
ให้ แสงสีฟ้าหายไป สอดคล้ องกับเวลาบ่ายถึงเวลาเย็นแสงจากดวงอาทิ ตย์ เดินทางขนานพื น้ โลก อุณหภูมิของ
อากาศที่พืน้ โลกมีอุณหภูมิสูง ทาให้ โมเลกุลของไอน ้าและฝุ่ นละอองลอยตัวสูงขึน้ ความหนาแน่นของสิ่งกีดขวาง
ขนาดใหญ่ในชันบรรยากาศมากขึ
้
้น แสงสีฟ้าจึงหายไป จึงเห็นแต่ท้องฟ้าเป็ นสีส้มแดง
ปรากฏการณ์แสงเขียววาบคือปรากฏการณ์ ที่เกิดในขณะที่ดวงอาทิตย์กาลังจะลับเส้ นของฟ้าในเวลาเย็น
หรื อกาลังจะโผล่เหนือเส้ นขอบฟ้าในเวลาเช้ า ก่อนเกิดแสงเขียววาบสังเกตเห็นดวงอาทิตย์เป็ นสีแดง โดยแสงจาก
ดวงอาทิตย์เป็ นแสงขาวแต่ความยาวคลื่นแสงสีน ้าเงินมีโอกาสหายไปมากกว่า คงเหลือแต่แสงความยาวคลื่นยาว
กว่า คือสีเขียว เหลือง ส้ ม แดงตามลาดับ โดยปรากฏการณ์ นีจ้ ะเห็น ขอบด้ านบนของดวงอาทิตย์ เป็ นแสงสีเขียว
เท่านัน้ ช่วงเวลานันแสงสี
้
เหลือง ส้ ม และแดง ที่เรี ยงอยู่ที่ตาแหน่งด้ านล่างถูกบังอยู่ใต้ เส้ นขอบฟ้า (Figure 1a-b)
Rayleigh, L. (1934) กล่าวถึงปรากฏการณ์ แสงเขียววาบว่าเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่ไม่ได้ พบได้ บ่อย
โดยจะเห็นขอบด้ านบนของดวงอาทิตย์ เป็ นสีเขียวสว่างวาบในช่วงเวลาสันๆ
้ สังเกตเห็นได้ แตกต่างกันขึน้ อยู่กับ
เมือง ประเทศและตาแหน่งที่ตงั ้ สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ จะมองเห็นเฉพาะแสงสีเขียวเท่านัน้ เนื่องจากแสงสีน ้า
เงิ น เดิ นทางมาไม่ถึงตา ส่วนสี เหลือง ส้ ม แดง จะถูก บดบัง ขณะดวงอาทิ ตย์ เคลื่ อนที่ ใ ต้ เส้ น ขอบฟ้า ทัง้ นี ย้ ัง มี
งานวิจัยไม่มากที่กล่าวถึงการทดลองเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ นี ้ Courtial,J (2012) ได้ ออกแบบการทดลองโดย
เปรี ยบเทียบการใช้ ต้ ปู ลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าและทรงสี่เหลี่ยมคางหมูบรรจุ นา้ นมผสมนา้ ใช้ หลอดไฟ LED เป็ น
แหล่งกาเนิดแสงและกล้ องถ่ายรู ปถ่ายภาพแสงซึง่ ไม่ค่อยชัดเจนนัก พบว่าเส้ นทางเดินของแสงผ่านมุมสามเหลี่ยม
ของตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มองเห็นการแยกแสงสีเขียวได้ ดีกว่าเส้ นทางเดินของแสงผ่านตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยม จาก
การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี ้ที่จะสร้ างชุดสาธิตการทดลองเพื่อใช้ ในการจาลองการเกิด
ปรากฏการณ์แสงเขียววาบในห้ องปฏิบตั ิการ สามารถอธิบายเรื่ องหักเหของแสง (Refraction) ผ่านรอยต่อตัวกลาง
อากาศ-ของเหลว การกระเจิงแสง (Scattering) ผ่านสารละลายคอลลอยด์ และการกระจายแสงสีต่างๆในปริ ซึม
ของเหลว(Water prism dispersion) ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการจาลองการเกิดปรากฏการณ์ ได้ แก่
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การศึกษาปริ มาณความเข้ มข้ นของสารคอลลอยด์ที่เหมาะสมเพื่อให้ เกิดการกระเจิงแสงได้ ดี ตาแหน่งมุมตกกระทบ
ของแสงขาวที่เหมาะสม การออกแบบระบบทางแสงเพื่อบันทึกภาพสเปกตรัมทางแสงโดยใช้ แผ่นเกรตติงเลี ้ยวเบน
เพื่อแยกสเปกตรัมแสงได้ อย่างชัดเจนร่ วมกับการใช้ กล้ องถ่ายรู ปจากโทรศัพท์มือถือ

(a)
Figure 1 Photograph of green flash phenomena in atmosphere.

(b)

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. หลอดไฟฉาย LED แสงสีขาว พร้ อมขายึดหลอดไฟ
2. กล้ องถ่ายรู ปโทรศัพท์มือถือ ความละเอียด 8.0 เมกกะพิกเซล พร้ อมขาตังกล้
้ องโทรศัพท์มือถือ
3. เลนส์นนู (Convex lens) ความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร พร้ อมขายึดเลนส์
4. เกรตติง (Grating) จานวนเส้ น 9,126 เส้ น/เซนติเมตร
5. กรวยกระดาษทรงกระบอก ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สร้ างขึ ้นเองทา
หน้ าที่เป็ นคอลลิเมเตอร์
6. ช่องเปิ ดแสงวงกลม (Circular aperture) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง 0.45 มิลลิเมตร
ทาหน้ าที่
บังคับแหล่งกาเนิดแสงให้ เสมือนเป็ นจุด
7. ภาชนะรู ปทรงสามเหลี่ยมด้ านเท่า ประกอบจากกระจกใสขนาดกว้ าง 10 x 10 เซนติเมตร มุมยอด 60
องศา ใช้ สาหรับบรรจุสารละลายคอลลอยด์
8. แท่นวางภาชนะรู ปทรงสามเหลี่ยมที่มีสเกลสาหรับวัดมุมครึ่งวงกลมที่หมุนตาแหน่งมุมได้
9. ไม้ บรรทัด
10. กระดาษกาวสองหน้ าชนิดบาง
11. สารละลายคอลลอยด์ (นมผสมน ้า) ปริ มาณความเข้ มข้ นค่าต่างๆ
การออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ ชุดสาธิตแสงเขียววาบ
การออกแบบการทดลองเพื่ อ สาธิ ต ปรากฏการณ์ แ สงเขี ย ววาบในบรรยากาศด้ วยการจ าลองใน
ห้ องปฏิบตั ิการทางแสง โดยใช้ เกรตติงทาหน้ าที่เป็ นสเปกโตมิเตอร์ อย่างง่ายเพื่อแยกสเปกตรัมของแสง ใช้ หลอดไฟ
ฉาย LED เป็ นแหล่งกาเนิดแสงขาว เลนส์นนู ทาหน้ าให้ แสงที่เปล่งออกมาเป็ นลาแสงขนาน ออกแบบภาชนะทาจาก
กระจกใสเป็ นรู ปทรงสามเหลี่ยมด้ านเท่าคล้ ายปริ ซมึ บรรจุสารละลายคอลลอยด์ในปริ มาณความเข้ มข้ นที่เหมาะสม
เพื่อให้ เกิดการกระเจิงแสงได้ ดี และกล้ องถ่ายรู ปสาหรับบันทึกภาพสเปกตรัมของแสง ไดอะแกรมการออกแบบและ
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การติดตังอุ
้ ปกรณ์การทดลอง (Figure 2) ปรากฏการณ์แสงเขียววาบที่ทาในห้ องปฏิบตั ิการ สเปกตรัมของแสงคลื่น
สันสี
้ ม่วงและสีน ้าเงินจะไม่ปรากฏ เห็นเฉพาะสเปกตรัม ของแสงคลื่นยาว สีเขียว เหลือง แดง ตามลาดับโดยเรี ยง
จากซ้ ายไปขวา

Figure 2 Schematic diagram of an experiment set up.
ศึกษาปริมาณความเข้ มข้ นของสารละลายคอลลอยด์ ท่ เี หมาะสม
ศึกษาปริ มาณความเข้ มข้ นของสารละลายคอลลอยด์ (นา้ นมผสมนา้ ) ที่ เหมาะสม โดยนาภาชนะทรง
สามเหลี่ยมด้ านเท่าบรรจุน ้าวางบนแท่นปรับหมุนมุมตกกระทบ ให้ แสงตกกระทบด้ านข้ างตาแหน่งกลางภาชนะทรง
สามเหลี่ยมด้ านเท่า ปรั บปริ มาณความเข้ มข้ นสารละลายคอลลอยด์ในช่วง 0.00 - 1.0 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อ
ปริ มาตร (โดยเพิ่มครัง้ ละ 0.05 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร) จัดให้ แสงไฟจากหลอดไฟฉาย LED ผ่านเลนส์นูน
ความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร
แนว
รงสามเหลี่ยมด้ านเท่า ติดตังเกรตติ
้
งด้ วยกระดาษ
กาวสองหน้ าไว้ หน้ ากล้ องถ่ายรู ปโทรศัพท์มือถือ ปรับเลื่อนกล้ องถ่ายรู ปจนกระทั่งเห็นสเปกตรั มของแสงที่ชัดเจน
บันทึกภาพสเปกตรัมที่สงั เกตเห็น
ศึกษาตาแหน่ งมุมตกกระทบของแสงที่ด้านข้ างภาชนะที่เหมาะสม
ศึก ษาตาแหน่ ง มุม ตกกระทบของแสงที่ ด้านข้ างภาชนะที่ เหมาะสม โดยใช้ ป ริ มาณความเข้ มข้ น ของ
สารละลายคอลลอยด์จากตอนที่แล้ วที่ทาให้ เห็นปรากฎการณ์ แสงเขียววาบได้ เหมาะสมที่สดุ ติดตังชุ
้ ดการทดลอง
(Figure 2) โดยนาภาชนะทรงสามเหลี่ยมด้ านเท่าใส่สารละลายคอลลอยด์วางบนแท่นปรับ หมุนมุมตกกระทบ ปรับ
มุมตกกระทบที่ตาแหน่งกลางภาชนะในช่วง 0 - 75 องศา ตามลาดับ (เพิ่ มครั ง้ ละ 5 องศา) โดยทิศของมุมตก
กระทบทามุมอ้ างอิงกับเส้ นแนวตังฉากของภาชนะ
้
(normal line) บันทึกภาพสเปกตรัมของแสงที่กระจายออกมาที่
อีกด้ านของภาชนะด้ วยกล้ องโทรศัพท์มือถือที่ติดแผ่นเกรตติงไว้ ด้านหน้ ากล้ อง (Figure 3)

Figure 3 Various an incidence angle.
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ ชุดการสาธิตแสงเขียววาบ
จากการออกแบบและติดตังชุ
้ ดการทดลองเพื่อสาธิตแสงเขียววาบในห้ องปฏิบตั ิการแสง ได้ ชุดอุปกรณ์ การ
ทดลองดังรู ป (Figure 4) โดยใช้ แหล่งกาเนิดแสงขาวเป็ นหลอดไฟฉาย LED ซึง่ ครอบด้ วยท่อทรงกระบอกที่ปลายอีก
ด้ านปิ ดด้ วยช่องเปิ ดวงกลม (สร้ างขึ ้นเอง) เพื่อไม่ให้ แสงกระจายออกและบังคับทิศทางแสงให้ ออกมาเป็ นลา ผ่าน
เลนส์นูนที่ทาหน้ าที่เป็ นคอลลิเมเตอร์ โดยหลังผ่านเลนส์นูนเป็ นลาแสงขนาน วางเลนล์นูนอยู่ห่างจากภาชนะทรง
สามเหลี่ย มที่ ใ ช้ บ รรจุสารละลายคอลลอยด์ เป็ นระยะทาง 10 เซนติเมตร เมื่อแสงตกกระทบของภาชนะจะ
สังเกตเห็นเส้ นทางเดินของแสงภายใน และเห็นสเปกตรัมของแสงกระจายออกด้ านข้ างภาชนะด้ านนอก บันทึกภาพ
สเปกตรัมของแสงด้ วยกล้ องถ่ายรู ปโทรศัพท์มือถือที่ติดติดตังแผ่
้ นเกรตติงไว้ ด้านหน้ า
จากชุดสาธิตการทดลอง เป็ นการจาลองปรากฏการณ์แสงเขียววาบในธรรมชาติมาสร้ างในห้ องปฏิบตั ิการ
ทางแสง ผู้วิจัยใช้ หลอดไฟฉาย LED เพื่อทาหน้ าที่เสมือนดวงอาทิตย์ ที่เป็ นแสงสีขาว ภาชนะชนะทรงสามเหลี่ยม
ด้ านเท่าที่บรรจุสารละลายคอลลอยด์ ทาหน้ าเสมือนชันบรรยากาศของโลกที
้
่เกิดสมบัติการกระเจิงและกระจายของ
สเปกตรัมเป็ นแสงสีต่างๆ สารละลอยคอลลอยล์จาลองเป็ นฝุ่ นในชันบรรยากาศ
้
กล้ องถ่ายรู ปที่ติดแผ่นเกรตติงทา
หน้ าที่เป็ นตาของผู้สงั เกตเพื่อบันทึกภาพ

Figure 4 Experimental arrangement for green flash demonstration.
ผลการศึกษาปริมาณความเข้ มข้ นของสารละลายคอลลอยด์ ท่ เี หมาะสม
ผลการศึกษาปริ มาณความเข้ มข้ นของสารละลายคอลลอยด์ที่ความเข้ มข้ น 0.00-1.00 ร้ อยละโดยปริ มาตร
ต่อปริ มาตร (โดยเพิ่มครั ง้ ละ 0.05 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร) พบว่าปริ มาณความเข้ มข้ นของสารละลาย
คอลลอยด์ เพิ่ มขึน้ ความหนาแน่นของโมเลกุลคอลลอยด์ จะเพิ่มขึน้ ในขณะที่ ภาชนะบรรจุนา้ พบว่ามองไม่เห็น
เส้ นทางเดินแสง เมื่อใส่นา้ นมลงไปในนา้ จะเห็นเส้ นทางเดินของแสงชัดเจนเนื่ องจากมีการกระเจิงของแสงผ่าน
โมเลกุลคอลลอยด์ขนาดเล็ก สเปกตรัมของแสงที่บนั ทึกได้ เกิดจากการกระจายของแสงเนื่องจากค่าดัชนีหกั เหแสง
ของของเหลว (Refractive index) มีค่าต่างกันขึ ้นอยู่กบั แสงสีต่างๆ แสงมีการหักเหที่ผิวรอยต่อระหว่างอากาศของเหลว และของเหลว-อากาศ ตามลาดับ แล้ วจึงเห็นเส้ นทางเดินแสงกระจายออกมาประกอบด้ วย สีม่วง น ้าเงิน
เขียว เหลือง และแดง เรี ยงตามลาดับจากซ้ ายไปขวา โดยแสงสีมว่ งมีมมุ เบี่ยงเบนแสง (Deviation angle) มากที่สดุ
และแสงสีแดงมีมมุ เบี่ยงเบนแสงน้ อยที่สดุ ในการทดลองนี ้พบว่าที่ปริ มาณความเข้ มข้ นของสารละลายคอลลอยด์
ช่วง 0.00 – 0.20 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร จะมองไม่เห็นลาแสงเดินทางในน ้า แต่ทะลุผ่านได้ ทงหมดทุ
ั้
กแสง
สี สังเกตจากภาพสเปกตรัมที่บนั ทึกได้ มีครบทุกสี (Figure 5a) ปริ มาณความเข้ มข้ นของสารละลายคอลลอยด์ช่วง
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0.20 – 0.30 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร จะมองเห็นลาแสงเดินทางทะลุผ่านได้ และสเปกตรัมของแสงคลื่นสันสี
้
น ้าเงินหายไปเหลือแต่แสงความยาวคลื่นยาว สีเขียว เหลือง และแดง ตามลาดับ (Figure 5b) แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณ
ความเข้ มข้ นของสารละลายคอลลอยด์ มากกว่า 0.30 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร พบว่าสารละลายเริ่ มขุ่น
สเปกตรัมของทุกแสงสีหายไป เนื่องจากความความเข้ มข้ นที่มากเกินไปจนแสงไม่สามารถทะลุผ่านออกมาได้ เกิด
เงื่ อ นไขการดูด กลื น แสง (Absorption) ดัง นัน้ ปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การทดลองเพื่ อ สาธิ ต
ปรากฏการณ์แสงเขียววาบกับภาชนะทรงสามเหลี่ยมด้ านเท่า มุมยอด 60 องศา ที่มมุ ตกกระทบของแสง 45 องศา
อยู่ระหว่าง 0.20-0.30 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร

(a)

(b)

Figure 5 Light spectrum at colloidal solution concentrations. (a) 0.00 – 0.20% V/V (b) 0.20 -0.30 % V/V.
ผลการศึกษามุมตกกระทบของแสงด้ านข้ างภาชนะที่เหมาะสม
ผลศึกษามุมตกกระทบของแสงด้ านข้ างภาชนะ ใช้ มมุ ตกกระทบของแสงช่วง 0 – 75 องศา (เพิ่มครัง้ ละ
10) โดยใช้ ปริ มาณความเข้ มข้ นสารละลายคอลลอยด์ ที่ทาให้ เกิ ดปรากฎการณ์ แสงเขียววาบได้ เหมาะสมที่สุดที่
ความเข้ มข้ น 0.20 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร (ผลจากการทดลองที่ 1) พบว่าเมื่อปรับมุมตกกระทบของแสง
ด้ านข้ างภาชนะอยู่ในช่วง 0 – 45 องศา จะสังเกตเห็นสเปกตรัมของแสงครบทุกสี คือ สีน ้าเงิน เขียว เหลือง และแดง
ตามลาดับเรี ยงจากซ้ ายไปขวา (Figure 6a) เมื่อปรับมุมตกกระทบของแสงด้ านข้ างภาชนะเพิ่มขึ ้นในช่วง 45 – 65
องศา พบว่าเห็น สเปกตรั มของแสงความยาวคลื่นยาวคือสีเขียว สีเหลืองและสีแดง ตามลาดับ สีนา้ เงิ นหายไป
(Figure 6b) และเมื่อปรับมุมตกกระทบของแสงด้ านข้ างภาชนะมากกว่า 65 องศา พบว่าสเปกตรัมของทุกแสงสี
หายไปทังหมด
้
ดังนัน้ มุมตกกระทบของแสงที่ด้า นข้ างภาชนะทรงสามเหลี่ยมด้ านเท่า มุมยอด 60 องศา ความ
เข้ มข้ น สารละลายคอลลอยด์ 0.20 ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตรที่ เหมาะสมส าหรั บการทดลองเพื่ อสาธิ ต
ปรากฏการณ์แสงเขียววาบอยู่ในช่วง 45 – 65 องศา

(a)

(b)

Figure 6 Light spectrum at various incidence angle. (a) 0 - 45 degree and (b) 45 - 65 degree
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สรุป
การทดลองนี ้เป็ นศึกษาเงื่อนไขการเกิดปรากฏการณ์ แสงเขียววาบในธรรมชาติ ที่สงั เกตเห็นสเปกตรัมของ
แสงความยาวคลื่น (สีเขี ยว สีเหลือง สีแดง)เท่านัน้ โดยออกแบบติดตัง้ อุปกรณ์ ทดลองอย่างง่ายเพื่ อ ศึกษาและ
จาลองให้ เห็ น ปรากฏการณ์ แสงเขี ยววาบขณะที่ ดวงอาทิ ตย์ กาลังลับขอบฟ้าในห้ องปฏิ บัติการทางแสง พบว่า
ภาชนะเป็ นรู ปทรงสามเหลี่ยมทาหน้ าที่เป็ นปริ ซมึ ของเหลวแทนการเดินทางของแสงผ่านชันบรรยากาศระหว่
้
างชันที
้ ่
มีดชั นีหกั เหแสงต่างกันและช่วยให้ แสงกระจายสเปกตรัมได้ ดี ปริ มาณความเข้ มข้ นของสารละลายคอลลอยด์ แทน
ความหนาแน่นของโมเลกุลในอากาศ และตาแหน่งมุมตกกระทบของแสงด้ านข้ างภาชนะแทนตาแหน่งของดวง
อาทิตย์ มีผลต่อการเห็นปรากฏการณ์ นี ้ ในที่ นีใ้ ช้ ภาชนะรู ปทรงสามเหลี่ยมด้ านเท่า มุมยอด 60 องศา ที่ มุมตก
กระทบของแสงที่ด้านข้ างภาชนะ 45 – 65 องศา โดยใช้ ปริ มาณความเข้ มข้ นสารละลายคอลลอยด์ 0.20 ร้ อยละ
โดยปริ มาตรต่อปริ มาตร เป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสมกับการจาลองเกิดปรากฏการณ์แสงเขียบวาบในห้ องปฏิบตั ิการครัง้
นี ้ สรุ ปได้ ว่าปรากฏการณ์ แสงเขี ยววาบในธรรมชาติเกิ ดจากสมบัติการหักเหและการกระจายของแสง โดยที่ ใน
ธรรมชาติไม่มีปริ ซมึ จริ ง แต่รอยต่อระหว่างชันบรรยากาศเป็
้
นตัวทาให้ เกิดสมบัติการหักเหและการกระจายของแสง
โดยที่ปรากฏการณ์นี ้เกิดไม่บ่อยครัง้ นัก เกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อขนาดของอนุภาคในชันบรรยากาศและต
้
าแหน่งของดวง
อาทิตย์ต้องเหมาะสม
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การวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกัว่ ) ในขาวไทย
Determination of Heavy Metals (Cd, Cr and Pb) in Thai Rice
วิภาดา ศิริอนุสรณศักดิ์1* ศิริวัลย สรอยกลอม1 และ รัฐธิภา ธนารักษ2
Wipada Siri-anusornsak1* Siriwan Soiklom1 and Ratthipha Thanaruksa2

บทคัดยอ
การศึกษาปริมาณโลหะหนักแคดเมียม โครเมียม และตะกั่วในเมล็ดขาว โดยใชเทคนิค AAS Graphite
ในการศึกษาครั้งนี้มีตัวอยางขาวทั้งหมด 54 ตัวอยาง ประกอบดวย ขาวขาว 27 ตัวอยาง ขาวกลอง 21 ตัวอยาง
และขาวสีนิล 6 ตัวอยาง การปนเปอนโลหะหนักทั้งแคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว ตรวจพบในขาวขาว 15
ตัวอยาง ขาวกลอง 6 ตัวอยาง และขาวสีนิล 2 ตัวอยาง ซึ่งพบวาตัวอยางขาวขาว รอยละ 7.41 และตัวอยางขาว
กลอง รอยละ 9.52 มีการปนเปอนแคดเมียมเกินคามาตรฐาน ขณะที่ครึ่งหนึ่งของตัวอยางขาวสีนิลพบการ
ปนเปอนแคดเมียมแตไมเกินคามาตรฐาน ขณะที่รอยละการปนเปอนโครเมียมที่เกินคามาตรฐานในตัวอยางขาว
ขาว ขาวกลองและขาว สีนิล คือ รอยละ 33.33 รอยละ 23.81 และรอยละ 50.00 ตามลําดับ นอกจากนี้พบวา
ตัวอยางขาวขาว ขาวกลองและขาวสีนิลมีการปนเปอนตะกั่วเกินคามาตรฐาน คือ รอยละ 40.74 รอยละ 23.81
และรอยละ 83.33 ตามลําดับ การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาขาวที่ทําการศึกษามีโลหะหนักปนเปอนเกินคา
มาตรฐานที่กําหนดไว โดยเฉพาะโครเมียมและตะกั่วที่มีการปนเปอนในระดับที่ไมสามารถยอมรับได ดังนั้นการ
ควบคุมปริมาณโลหะหนักที่ปนเปอนใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดจึงเปนการประกันคุณภาพของขาวที่
สําคัญกอนการสงออกในแนวทางหนึ่ง

ABSTRACT
Quantification of 3 heavy metals, namely cadmium, chromium and lead in rice was
investigated by using atomic absorption spectroscopy-graphite. In this study, there were 54 rice
samples consisting of 27 white rice samples, 21 brown rice samples and 6 black rice samples.
Cadmium, chromium and lead all found in 15 white rice samples, 6 brown rice samples and 2 black
rice samples. We found that 7.41% of the white rice samples and 9.52% of the brown rice samples
were contaminated with cadmium higher than the standard value while half of the black rice samples
were also contaminated with cadmium but the contamination level below the standard level.
Percentages of the white rice, brown rice and black rice samples containing chromium that exceeded
the standard value were 33.33%, 23.81%, and 50.00%, respectively. In addition, 40.74%, 23.81% and
83.33% of the white rice, brown rice and black rice samples, respectively, were contaminated with
lead higher than the standard value. This study shows a lot of the rice samples were contaminated
with heavy metals, especially, chromium and lead, in unacceptable levels. Thus, control of heavy
metal contamination in rice to acceptable levels is one of the indication for quality assurance before
exporting.

Key Words: rice, AAS, graphite furnace, heavy metal, cadmium, chromium, lead
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คํานํา
ขาวเปนผลิตผลหลักทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก ซึ่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกขาวมากที่สุดในประเทศไทย ขาวมีธาตุอาหารที่เปนประโยชนชนิดตางๆ เชน
แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดง เปนตน แตในขณะเดียวกันอาจมีการปนเปอนของโลหะหนักบางชนิดจาก
การเพาะปลูกได เชน แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู ปรอท เปนตน โลหะหนักเปนธาตุที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย ทั้ง
เปนสารอาหารที่จําเปนที่มนุษยตองการในปริมาณที่นอย แตถามนุษยไดรับในปริมาณที่มากเกินไปจะกอใหเกิด
ความเปนพิษได โลหะหนักที่กอใหเกิดความเปนพิษ เชน แคดเมียม เปนโลหะหนักที่เปนพิษตอรางกายและ
สิ่งแวดลอม เมื่อแคดเมียมเขาสูรางกายจะถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหารแลวลําเลียงไปตามกระแสเลือดและ
จะจั บ กั บ โปรตี น ที่ ชื่ อ Metallothionein
สร า งสารประกอบเชิ ง ซ อ นไปที่ ไ ต ทํ า ให เ กิ ด ความเป น พิ ษ ที่ ไ ต
(Park,2001) หรือโรคที่เปนที่รูจักกันมากจากพิษสารแคดเมียมคือ โรคอิไต อิไต เปนตน ตะกั่ว เปนแรธาตุที่ทําให
เกิดความผิดปกติและเปนพิษในระบบการทํางานของไต ทางเดินอาหาร ระบบประสาท รวมทั้งระบบไหลเวียน
กลไกความเปนพิษของตะกั่วเกิดจากการกระตุนปฏิกิริยาไลปดเพอรออกซิเดชัน (lipid peroxidation) เปน
ปฏิกิริยาที่ทําลายการทํางานของรางกาย (อรุณศรี และคณะ, 2549)
คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของขาวที่มีตอประเทศไทย จึงทําการสุมตัวอยางขาวที่มีจําหนาย
ในทองตลาดทั้งภายในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก
ไดแก โครเมียม แคดเมียม และตะกั่ว โดยใชเทคนิค AAS-Graphite โดยเก็บตัวอยางทั้งขาวหอมมะลิ ขาวกลอง
และขาวสีนิล ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2558 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการบงชี้คุณภาพของขาว
และนําไปเผยแพรใหทราบถึงปริมาณโลหะหนักที่ปนเปอนในขาวไทยรวมทั้งตระหนักถึงความอันตรายที่เกิดขึ้น
ดวย

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยาง
สุมเก็บตัวอยางขาวสาร 54 ตัวอยาง ประกอบดวยขาวขาว 27 ตัวอยาง ขาวกลอง 21 ตัวอยาง และขาว
สีนิล 6 ตัวอยาง ที่มีจาํ หนายในตลาด ซุปเปอรมารเกต และโรงสีขาว พื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2558 เปนเวลา 3 เดือน
การเตรียมตัวอยาง
การวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในตัวอยางขาวสาร นําตัวอยางเมล็ดขาวมาบดจนละเอียด และชั่ง
ตัวอยางหนัก 0.5 กรัม ลงในหลอดทดลองสําหรับยอยสลายตัวอยาง เติมกรด HNO3:HClO4 ในอัตราสวน 2:1
พรอมกับทํา Blank ของวิธีการโดยใชเฉพาะกรด HNO3:HClO4 จากนั้นยอยสลายตัวอยางที่เตรียมไวโดยใชเครื่อง
Block Digester ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส จนสารละลายใส กรองสารละลายตัวอยางดวยกระดาษกรอง
Whatman เบอร 5 จากนั้นปรับปริมาตรเปน 50 มิลลิลิตร
นําสารละลายตัวอยางมาวิเคราะหความเขมขนของแคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) และตะกั่ว (Pb) ดวย
เครื่อง Atomic Absorption Graphite Furnace ยี่หอ GBC รุน Avanta
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การวิิเคราะหตัวอย
อ าง
1. การศึกษากรราฟมาตรฐานขของสารละลา ยโลหะหนัก
1.1 เตรียมสาารละลายมาตรรฐานของแคดดเมียม โครเมียม
ย และตะกั่ว
1.1.1 สารละลายมาาตรฐานแคดเมีมียมเขมขน 0,, 1, 2, 3 และ 4 ppb
1.1.2 สารละลายมาาตรฐานโครเมียมเขมขน 0, 20, 40, 60 แลละ 100 ppb
1.1.3 สารละลายมาาตรฐานตะกั่วเขมขน 0, 10, 20, 30 และ 40
4 ppb
2. ใชน้ํากลั่นเปนสารละลาย Blank ทําการรวัดคาการดูดกลื
ก นคลื่นแสงขของสารละลายยมาตรฐานในนขอ 1
3. การวิเคราะหหปริมาณโลหะะหนักในตัวอยยางขาว
3.1 เตรียมสาารละลายมาตตรฐานของแคดดเมียม โครเมียม
ย และตะกั่ว ใหมีความเขมมขนสารละลาายมาตรฐาน
ตามขอ 1.1
3.2 นําสารลละลายที่ไดไปววัดคาการดูดกกลืนแสงดวยเคครื่อง Atomic Absorption Graphite Furnace ยี่หอ
GBCC รุน Avanta ในสภาวะที่เหมาะสม
ห

ผลแลละวิจารณผลการทดลอ
ล
ง
การวิเคราะหโลหะหนักในสารละลาย
ก
ยตัวอยางดวยเทคนิ
ย ค AAAS-Graphite โดยเทียบกักับสารละลาย
มาตรฐานซึ่งมีควาามสัมพันธระหหวางคาความเเขมขนกับคาการดู
ก ดกลืนแสงเปนเสนตรง พบวากราฟมมาตรฐานของ
สารลละลายโลหะหหนักมีคาสัมปรระสิทธิ์ของควาามสัมพันธ (RR2) มากกวา 0..9950
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Figure 1-3 แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโลหะหนักแคดเมียม
โครเมียม และตะกั่วที่ความเขมขนตางๆกับคาการดูดกลืนแสง
การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในขาวไทย
จากผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในขาวไทย ไดแสดงผลดัง Table 1
Table 1 Heavy metal concentration in Thai rice
No.

Sample

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

White Rice 1
White Rice 2
White Rice 3
White Rice 4
White Rice 5
White Rice 6
White Rice 7
White Rice 8
White Rice 9
White Rice 10
White Rice 11
White Rice 12
White Rice 13
White Rice 14
White Rice 15
White Rice 16
White Rice 17
White Rice 18
White Rice 19
White Rice 20
White Rice 21
White Rice 22
White Rice 23
White Rice 24
White Rice 25
White Rice 26

Cd (mg/kg
0.10 ± 0.06
N.D.
0.04 ± 0.01
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.03 ± 0.00
0.04 ± 0.01
0.01 ± 0.01
0.02 ± 0.02
0.08 ± 0.07
0.07 ± 0.01
0.29 ± 0.08
0.18 ± 0.08
0.01 ± 0.00
N.D.
N.D.
0.09 ± 0.06
0.02 ± 0.01
0.06 ± 0.01
0.05 ± 0.01
0.03 ± 0.01
0.02 ± 0.00
0.04 ± 0.01
0.06 ± 0.00
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Heavy metal concentration
Cr (mg/kg)
1.29 ± 0.17
1.12 ± 0.13
0.42 ± 0.00
1.24 ± 0.04
3.81 ± 1.96
2.51 ± 1.17
2.05 ± 0.47
0.68 ± 0.18
0.77 ± 0.37
0.35 ± 0.20
0.34 ± 0.02
0.30 ± 0.09
0.44 ± 0.15
0.81 ± 0.16
1.49 ± 0.45
0.04 ± 0.00
N.D.
0.42 ± 0.09
N.D.
N.D.
N.D.
1.34 ± 0.05
1.45 ± 0.04
0.58 ± 0.24
0.38 ± 0.19
0.15 ± 0.03

Pb (mg/kg)
1.67 ± 0.22
0.92 ± 0.67
0.79 ± 0.52
1.79 ± 0.44
0.01 ± 0.06
0.04 ± 0.02
0.08 ± 0.07
0.77 ± 0.25
0.10 ± 0.01
0.17 ± 0.00
0.19 ± 0.10
0.15 ± 0.08
0.12 ± 0.08
0.05 ± 0.05
0.30 ± 0.08
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.81 ± 0.54
0.40 ± 0.04
0.51 ± 0.50
0.95 ± 0.17
0.24 ± 0.17
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27
28
29
Table 1 (Cont.)

White Rice 27
N.D.
Brown Rice 1
N.D.
Brown Rice 2
N.D.
Heavy metal concentration in Thai rice

No.

Sample

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Brown Rice 3
Brown Rice 4
Brown Rice 5
Brown Rice 6
Brown Rice 7
Brown Rice 8
Brown Rice 9
Brown Rice 10
Brown Rice 11
Brown Rice 12
Brown Rice 13
Brown Rice 14
Brown Rice 15
Brown Rice 16
Brown Rice 17
Brown Rice 18
Brown Rice 19
Brown Rice 20
Brown Rice 21
Black Rice 1
Black Rice 2
Black Rice 3
Black Rice 4
Black Rice 5
Black Rice 6

Cd (mg/kg
0.03 ± 0.01
0.02 ± 0.01
0.03 ± 0.03
0.07 ± 0.02
0.02 ± 0.01
N.D.
0.01 ± 0.01
0.11 ± 0.01
0.12 ± 0.01
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.01 ± 0.00
N.D.
N.D.
N.D.
0.04 ± 0.03
0.04 ± 0.03
0.04 ± 0.03
N.D.

Remark: N.D. = Not Detected
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N.D.
0.71 ± 0.14
1.91 ± 0.20

N.D.
0.82 ± 0.10
1.00 ± 0.17

Heavy metal concentration
Cr (mg/kg)
0.40 ± 0.13
1.24 ± 0.81
N.D.
0.49 ± 0.05
0.96 ± 0.45
N.D.
1.06 ± 0.26
0.83 ± 0.44
0.83 ± 0.33
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
2.53 ± 1.47
1.96 ± 0.11
0.56 ± 0.16
1.37 ± 0.12
0.58 ± 0.10
1.60 ± 0.00
1.07 ± 0.08
N.D.

Pb (mg/kg)
1.00 ± 0.14
1.93 ± 0.33
0.05 ± 0.03
0.11 ± 0.08
N.D.
0.28 ± 0.08
0.05 ± 0.01
0.16 ± 0.11
0.09 ± 0.01
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.59 ± 0.11
1.14 ± 0.07
N.D.
0.39 ± 0.14
0.23 ± 0.09
0.24 ± 0.10
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จาก Table 1 เมื่อทําการวิเคราะหหาปริมาณแคดเมียมในตัวอยางทั้ง 54 ตัวอยาง พบปริมาณการ
ปนเปอนแคดเมียมในตัวอยางขาวขาว 19 ตัวอยาง ขาวกลอง 9 ตัวอยาง และขาวสีนิล 3 ตัวอยาง เมื่อเทียบกับ
คามาตรฐานสูงสุดของแคดเมียมในขาวที่กําหนดโดยกลุมประชาคมยุโรป (European Communities) และ
มาตรฐานแหงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Standard of the People’s Republic of China) ซึ่ง
กําหนดคามาตรฐานสูงสุดเทากับ 0.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบวามีขาวขาว 1 ตัวอยางเกินคามาตรฐานสูงสุด คือ
0.29 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และเมื่อนําไปเทียบกับคามาตรฐานสูงสุดของแคดเมียมในขาวที่กําหนดโดยประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด (Food Standard Australia New Zealand: FSANZ) เทากับ 0.1 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม พบวามีขาวขาวเกินคามาตรฐานสูงสุดเพิ่มอีก 1 ตัวอยาง คือ 0.18 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และขาวกลอง
2 ตัวอยาง มีปริมาณการปนเปอนแคดเมียม 0.11 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 0.12 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งการ
ปนเปอนแคดเมียมเกินคามาตรฐานสูงสุดของตัวอยางขาว คิดเปนรอยละ 7.41 ของตัวอยางทั้งหมด 54 ตัวอยาง
ขณะที่ขาวสีนิลมีการปนเปอนแคดเมียมอยูในระดับต่ํากวามาตรฐานสูงสุดที่กําหนดทั้ง 3 สถาบัน
การปนเปอนของโครเมียมในขาว พบวาในตัวอยางขาวขาว 22 ตัวอยาง ขาวกลอง 11 ตัวอยาง และขาว
สีนิล 5 ตัวอยางมีการปนเปอนของโครเมียม เมื่อเทียบกับคามาตรฐานสูงสุดของโครเมียมในผลิตภัณฑเกษตร
ธัญพืชตามมาตรฐานแหงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กําหนดคาสูงสุดเทากับ 1.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบวา
ขาวขาว 9 ตัวอยาง มีปริมาณโครเมียมเกินคามาตรฐานสูงสุดที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 33.33 ปริมาณการ
ปนเปอนโครเมียมอยูชวง 1.12 – 3.81 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ขณะที่ขาวกลองมีปริมาณโครเมียมเกินคามาตรฐาน
สูงสุดที่กําหนดไว 5 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 23.81 และขาวสีนิลมีการปนเปอนโครเมียมสูงกวาคามาตรฐาน
สูงสุดที่กําหนดไว 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50.00 ปริมาณการปนเปอนโครเมียมในตัวอยางอยูในชวง 1.06 –
2.53 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังนั้นการปนเปอนโครเมียมเกินคามาตรฐานสูงสุดของตัวอยางขาวทั้งหมด 54
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 31.48
นอกจากนี้พบการปนเปอนของตะกั่วในตัวอยางขาวขาว 20 ตัวอยาง ขาวกลอง 10 ตัวอยาง และขาวสี
นิล 5 ตัวอยาง เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานสูงสุดของตะกั่วใน Cereals, legumes, pulses ที่กําหนด
โดยกลุมประชาคมยุโรป มาตรฐานที่บังคับใชกับอาหารทั้งหมดของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด และ
มาตรฐานแหงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน กําหนดคาสูงสุดเทากับ 0.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบวาขาวขาว 11
ตัวอยาง ขาวกลอง 5 ตัวอยางและขาวสีนิล 5 ตัวอยาง มีปริมาณการปนเปอนตะกั่วเกินคามาตรฐานสูงสุดที่
กําหนดไว คิดเปนรอยละ 40.74 รอยละ 23.81 และรอยละ 83.33 ตามลําดับ ซึ่งมีปริมาณการปนเปอนตะกั่วอยู
ในชวง 0.23-1.93 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังนั้นการปนเปอนตะกั่วเกินคามาตรฐานสูงสุดของตัวอยางขาว คิดเปน
รอยละ 38.89 ของตัวอยางขาวทั้งหมด 54 ตัวอยาง
ทั้งนี้การปนเปอนโลหะหนักในตัว อยางขาวนั้นอาจจะเนื่องมาจากสิ่งแวดลอมตั้งแตการเพาะปลู ก
กระบวนการเก็บเกี่ยว กระบวนการสีขาว และการเก็บรักษาโดยบรรจุภัณฑในการเก็บรักษาอาจทําใหเกิดการ
ปนเปอนได จึงควรมีมาตรการการควบคุมปริมาณโลหะหนักที่ปนเปอนใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดกอนมี
การสงออกขายไปยังประเทศคูคา
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สรุป
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาขาวขาว ขาวกลองและขาวสีนิลอยางนอย 1 ตัวอยาง มีการปนเปอนโลหะ
หนักอยางนอย 1 ชนิด ตัวอยางขาวทั้งหมด 54 ตัวอยาง มีการปนเปอนแคดเมียมเกินคามาตรฐานสูงสุด 4
ตัวอยาง แบงเปนขาวขาวและขาวกลอง อยางละ 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 7.41 ของตัวอยางขาวทั้งหมด การ
ปนเปอนโครเมียมเกินคามาตรฐานสูงสุดพบในขาวขาว ขาวกลองและขาวสีนิลคิดเปนรอยละ 33.33 รอยละ
23.81 และรอยละ 50.00 ตามลําดับ ขาวสีนิลมีการปนเปอนตะกั่วเกินคามาตรฐานสูงสุดคิดเปนรอยละ 83.33
ขณะที่ขาวขาวและขาวกลองมีรอยละการปนเปอนของตะกั่วเกินคามาตรฐานสูงสุดที่กําหนดไว คือ รอยละ
40.74 และรอยละ 23.81
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การวิเคราะห์ แนวโน้ มความยาวนานแสงแดดระหว่ างปี 1958 และ 2012
สําหรับจังหวัดนครสวรรค์
Trend Analysis of Sunshine Duration between 1958 and 2012, Nakhon Sawan Province
ศุภวัฒน์ วิสฐิ ศิริกุล1*
Supawat Wisitsirikun1*

บทคัดย่ อ
ความยาวนานแสงแดด คือ ผลรวมจํานวนชัว โมงทีความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์มีค่ามากกว่า 120 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร ซึงมีความสําคัญต่อการออกดอกและเจริ ญเติบโตของพืช วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี - เพือศึกษา
ลักษณะทางสถิติและแนวโน้ มความยาวนานแสงแดด ระหว่างปี 1958 และ 2012 สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ โดย
ใช้ โดยวิธีการทดสอบ Mann-Kendall ในการวิเคราะห์ แนวโน้ มการเปลียนแปลงความยาวนานแสงแดดตาม
ฤดูกาลในรอบปี การเปลียนแปลงตามฤดูกาลในปี ต่างและแนวโน้ มตามรายปี ต่างๆ พบว่าการเปลียนแปลงตาม
ฤดูกาลในรอบปี พบว่า ความยาวนานแสงแดดมีค่ามากทีสุดในเดือนเมษายน และตําสุดในเดือนสิงหาคม ใน
ด้ านการแปรตามฤดูกาลในปี ต่างๆ พบว่า ความยาวนานแสงแดดของฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีแนวโน้ ม
ลดลง สําหรับการแปรค่าเฉลียรายปี พบว่าความยาวนานแสงแดด มีแนวโน้ มลดลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยค่าเฉลีย
รายปี สูงสุดในปี 1979 และ ตําสุดในปี 1995

ABSTRACT
The sunshine duration is the total number of hours of sunshine in which solar radiation
intensity is greater than 120 watts per square meter. This duration was vital for efflorescence and plant
growth. This research aims to analyze the sunshine duration during 1958 to 2012 for Nakhon Sawan
Province. Data was analyzed by Mann-Kendall test for the changing seasons of the year. It was revealed
that the sunshine duration was at the most in April and was at the lowest in August. The changing season it
was fond that the sunshine duration was downward in summer, raining and winter. The sunshine duration
during 1958 to 2012 was downward at the significant level. The highest of sunshine duration was in 1979
and the lowest in 1995.
.

Key words: sunshine duration, trend analysis
*Corresponding author; e-mail address: supawat.kpru@gmail.com
1
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คํานํา
ภูมิอากาศของโลกมีการศึกษามากขึ -นโดยนักวิจยั เนืองจากปรากฏการณ์ ภาวะโลกร้ อนและการเปลียน
แปลงภูมิอากาศ การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นสิงสําคัญเพราะส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
และส่งผลต่อกิจกรรมของสังคมมนุษย์ ระบบเศรษฐกิจ และพืชผลทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจะถูกกําหนด
โดยปั จจัยหลายอย่างรวมทัง- การเปลียนแปลงของเปลือกโลก วงโคจรของโลก การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ และ
กิจกรรมทีกระทําโดยมนุษย์ และปฏิกิริยาระหว่างสภาพภูมิอากาศ พืช มหาสมุทร แผ่นนํ -าแข็ง หรื อสภาพพื -นดิน
ยังคงเป็ นปั จจัยภายในทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงสภาพอากาศ (Ruddiman, 2008) ดังนันสภาพภู
มิอากาศมี
ความซับซ้ อนมากและแม้ กระทัง การเปลียนแปลงเล็กน้ อยในหนึงในหลายๆปั จจัยก็อาจส่งผลกระทบขนาดใหญ่
ต่อระบบโดยรวม
การแผ่รังสีของอาทิตย์ มายังโลกยังเป็ นปั จจัยหลักทีมีผลต่อสิงมีชีวิตบนโลกซึงรวมถึงกิจกรรมทีมนุษย์
กระทํ าอี ก ทัง- พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ มี ส่วนสําคัญ ในการควบคุม สภาพภูมิ อ ากาศของโลก นอกจากนี พ- ลังงาน
แสงอาทิตย์ยงั เกียวข้ องกับกระบวนการต่างๆ เช่น การตกของหิมะ การสังเคราะห์แสงของพืช การละลายของธาร
นํ า- แข็ ง รวมถึ ง การเปลี ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ ต ามฤดู ก าล (Wild, 2009) ดัง นั น- การเปลี ย นแปลงพลัง งาน
แสงอาทิตย์ทีพื -นผิวโลกจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของโลก
การเปลียนแปลงรั งสีดวงอาทิตย์จึงมีความสําคัญเนืองจากเหตุผลดังกล่าว และจะรู้ ผลเหล่านีไ- ด้ ต้อง
ทําการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล รังสีดวงอาทิตย์ ทีพื -นผิวโลก หรื อจากค่าความยาวนานแสงแดด ค่าอุณหภูมิ และ
จากภาพถ่ายดาวเทียม (Wild, 2009)
จากอดีตทีผ่านมามีตวั อย่างการเปลียนแปลงทีเห็นได้ ชดั เช่น วัฏจักร Milankovitch ทีมีความสัมพันธ์ที
เกียวกับการเปลียนแปลงวงโคจรของโลก ซึง ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกในช่วงทีผ่านมา และวัฏจักร
จุดดับบนดวงอาทิตย์ในรอบ 11 ปี ทีผ่านมา มีแนวโน้ มทีจะส่งผลต่อการเปลียนแปลงการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ ยิง
ในช่วงไม่กีปีทีผ่านมากระบวนการทีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ มีผลโดยตรงต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพราะเป็ นกิจกรรมทีสง่ ผลต่อการส่งผ่านรังสีดวงอาทิตย์ในชันบรรยากาศ
การเปลียนแปลงทีรังสีดวงอาทิตย์ทีตก
บนพืน- ผิวโลกทีผ่านชัน- บรรยากาศ ในความเป็ นจริ งการเปลียนแปลงนีเป็ นผลมาจากฝุ่ นละอองทีเกิ ดจากการ
กระทําของมนุษย์ (Stanhill, 2005)
สํ า หรั บ จัง หวัด นครสวรรค์ เป็ นจัง หวัด ที อ ยู่ ใ นเขตภาคเหนื อ ตอนล่า งพื น- ที ส่ว นใหญ่ เ ป็ นที ร าบลุ่ม
ประชากรส่วนมากทําการเกษตรเป็ นอาชีพหลัก แต่ในปั จจุบนั สภาพอากาศทีเปลียนแปลงส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศเกษตรอย่างสูง เช่น พื -นทีการเกษตรเสียหายจากภัยธรรมชาติ ไม่สามารถให้ ผลผลิตได้ พื -นทีการเกษตรให้
ผลผลิตลดลง การระบาดของโรค แมลง และรวมถึงพรรณพืชท้ องถินสูญหาย จากเหตุผลข้ างต้ นความยาวนาน
แสงแดดเป็ นตัวบ่งชี ห- นึงทีบ่งบอกถึงการเปลียนแปลงสภาพอากาศและมีประโยชน์ ต่อการออกดอกและการ
เจริ ญเติบโตของพืช รวมถึงประโยชน์ในด้ านการเลือกปลูกพืชให้ เหมาะกับท้ องถิน และทีจงั หวัดนครสวรรค์ได้ มี
บันทึกความยาวนานแสดงแดดเป็ นระยะเวลานาน ดังนันในงานวิ
จยั นี -ผู้วิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาลักษณะสถิติและ
แนวโน้ มความยาวนานแสงแดด ทีแปรตามฤดูกาล และตามปี ในจังหวัดนครสวรรค์
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ในครัง- นี -มุ่งเน้ น เพือวิเคราะห์แนวโน้ มความยาวนานแสงแดด ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ การ
ทดสอบ Mann-Kendall ในการวิเคราะห์แนวโน้ มความยาวนานแสงแดด ข้ อมูลทีนํามาวิเคราะห์เป็ นข้ อมูลความ
ยาวนานแสงแดดที ไ ด้ จ ากเครื อ งบัน ทึก Campbell-Stokes ที เ ป็ นรายเดื อ นของสถานี อุตุนิ ย มวิ ท ยา จัง หวัด
นครสวรรค์ ร ะหว่ า งปี 1958-2012 ซึ ง วิ ธี ก ารทดสอบ Mann-Kendall เป็ นการทดสอบทางสถิ ติ แ บบไม่ มี
พารามิเตอร์ ซึงเป็ นทีนิยมอย่างแพร่ หลายสําหรับใช้ ในการวิเคราะห์แนวโน้ มข้ อมูลทีเกียวกับการเปลียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีรายละเอียดตามสมการ (Hirsch et al. 1982; Modarres and Silva 2007) ดังนี S= ∑ni=2 ∑i-1
(1)
j=1 sign(xi -xj )
เมือ xi และ xj คือลําดับของข้ อมูล ,n คือจํานวนข้ อมูล และ

+1 ifxi -xj >0
sign xi -xj = 0 ifxi -xj =0 
-1 ifxi -xj <0
ทําให้ หาค่าเฉลียและความแปรปรวนของสถิติทดสอบ  ดังนี และ

vass=
z= 0

nn-12n+5- ∑qp=1 tp (tp -1)2tp +5
18

S-1

√vas(S)
S+1

√vas(S)

if S>0
if S=0
if S<0

(2)

(3)

(4)

ค่าบวกของ z ในสมการที (4) เป็ นการแสดงถึงแนวโน้ มทีเพิมขึ -น ในขณะทีคา่ ลบของ z แสดงถึงแนวโน้ มทีลดลง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การแปรค่ าความยาวนานแสงแดดตามฤดูกาลในรอบปี
การแปรค่าความยาวนานแสงแดดตามเวลาในรอบปี มีความสําคัญ คือ จะทําให้ ทราบแนวโน้ มของการ
เปลียนแปลงชัว โมงมีแดดของเดือนต่างๆในรอบปี ผู้วิจยั จึงทําการศึกษาความยาวนานแสงแดดตามฤดูกาลใน
รอบปี พบว่า ความยาวนานแสงแดดจะมีค่า เพิมขึ -นจากเดือนมกราคม จนสูงสุดในเดือนเมษายน (8.7 ชัว โมง)
จากนันค่
- าความยาวนานแสงแดดจะลดลงอย่างต่อเนืองและตําสุดในเดือนสิงหาคม (5.0 ชัว โมง) หลังจากนันจะ
ค่อยๆเพิมขึ -นจนถึงเดือนธันวาคม (Figure 1)
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Figure 1 Monthly average sunshine duration (1958-2012)
2. การแปรค่ าความยาวนานแสงแดดตามฤดูกาลระหว่ างปี ต่ างๆ
การแปรค่าความยาวนานแสงแดดตามฤดูก าลระหว่างปี ต่างๆ จะทํ าให้ ท ราบถึง การเปลี ยนแปลง
แนวโน้ มของแต่ละฤดูกาลซึง มีความสําคัญ ผู้วิจัยจึงได้ ทําการวิเคราะห์ การเปลียนแปลงดังกล่าว พบว่า ความ
ยาวนานแสงแดดของ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวมีแนวโน้ มทีลดลง โดยฤดูฝนมีแนวโน้ มลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ที ระดับ .10 (z=-1.82) และฤดูหนาวมีแนวโน้ มลดลงอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .01 (z=-3.80) อย่างไรก็ตามที
ระดับนัยสําคัญทีต่างกันของฤดูฝนกับฤดูหนาว แสดงให้ เห็นว่าฤดูฝนมีแนวโน้ มการลดลงทียงั ไม่ชดั เจน สําหรับ
ฤดูหนาวแนวโน้ มมีการลดลงอย่างชัดเจน (Kundzewicz, Z.W. and Robson, A., 2000) (Figure 2)

Figure 2 Seasonal average sunshine duration (1958-2010)
3. การแปรค่ าความยาวนานแสงแดดตามปี ต่ าง
โดยทัวไปค่าความยาวนานแสงแดด นอกจากมี ก ารเปลี ย นแปลงตามเวลาในรอบปี แล้ วยัง มี ก าร
เปลียนแปลงตามปี ต่างๆ ผู้วิจยั จึงได้ ทําการวิเคราะห์ดงั กล่าว พบว่า ความยาวนานแสดงในช่วง 1958 ถึง 1979
มีการเพิมขึ -นและสูงสุดในปี 1979 จากนันตั
- งแต่
- ปี 1979 ถึง 2012 มีแนวโน้ มทีลดลง และมีความยาวนานแสงแดด
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น้ อยสุดในปี 1995 เมือมองในภาพรวมจะเห็นว่าค่าความยาวนานแสดงแดดของสถานีนครสวรรค์มีแนวโน้ มที
ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .01 (z=-2.98) (Figure 3) สําหรับความยาวนานแสงแดดทีลดลง เป็ นผลจากการ
การเปลียนแปลงวงโคจรของโลก วัฏจักร Milankovitch ซึง ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกในช่วงทีผ่าน
มา (IPCC, 2007) และวัฏ จั ก รจุ ด ดับ บนดวงอาทิ ต ย์ ใ นรอบ 11 ปี ที ผ่ า นมา มี แ นวโน้ มที จ ะส่ ง ผลต่ อ การ
เปลียนแปลงการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ ทําให้ ความยาวนานแสงแดดลดลง (Van Loon, H., Labitzke, K., 2000)
รวมถึงฝุ่ นละอองทีเกิดจากการกระทําของมนุษย์ และการระเบิดของภูเขาไฟล้ วนมีผลต่อการก่อตัวและอายุของ
เมฆซึง เป็ นตัวการสําคัญในการทําให้ ความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ทีมาถึงพื -นผิวโลกลดลง (Nunez, 1993)

Figure 3 Years average sunshine duration (1958-2012)

สรุป
ในงานวิจัยนี - ผู้วิจัยได้ ทําการวิเ คราะห์ แนวโน้ มความยาวนานแสงแดด ระหว่างปี 1958 และ 2012
สําหรับจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิเคราะห์แนวโน้ มกรณีแปรค่าตามเวลาในรอบปี พบว่าความยาวนานแสงแดดมีค่า
มากทีสดุ ในเดือนเมษายน และตําสุดในเดือนสิงหาคม ในด้ านการแปรค่าตามฤดูกาลในรอบ 55 ปี พบว่า ความ
ยาวนานแสงแดดของฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีแนวโน้ มลดลง สําหรับการแปรค่าเฉลียรายปี ตังแต่
- ปี 19582012 จะเห็นว่าความยาวนานแสงแดด มีแนวโน้ มลดลง โดยค่าเฉลียรายปี สูงสุดในปี 1979 และ ตําสุดในปี 1995
ถึง แม้ ว่า ความยาวนานแสงแดดจะมี ผลต่อ การออกดอกและการเจริ ญ เติ บโตของพื ช อย่ างไรก็ ต ามการใช้
ประโยชน์ จากการการวิจยั นี - กลุ่มเกษตรกรอาจจําเป็ นต้ องศึกษาความต้ องการแสงแดดของพืชแต่ชนิดและให้
เหมาะสมกับสภาพของท้ อถิน สําหรับในการวิจยั ครัง- ต่อไปควรศึกษาความยาวนานแสงแดดให้ ครอบคลุมพืน- ที
ของประเทศไทยเพือเป็ นข้ อมูลให้ กบั กลุม่ เกษตรกร กลุม่ พลังงานทดแทน และผู้สนใจทัว ไป
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Electrical Properties of n-ZnSe/p-Si (100) Heterojunction Thin Film Device
Chaniporn Juthaisong1*, Thitinai Gaewdang 1 and Ngamnit Wongcharoen1

ABSTRACT
In this work, ZnSe thin films were deposited by thermal evaporation in vacuum on slide glass
substrate. The XRD analysis reveals that ZnSe thin films are polycrystalline having a cubic zincblende
structure with a preferential orientation (111) plane. The morphological, optical and electrical
properties of ZnSe thin film were investigated using FESEM, AFM, transmission and resistivity
measurements, respectively. The n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction was fabricated by thermal
evaporating ZnSe thin films on p-Si (100) substrate. The current – voltage characteristics of n-ZnSe/pSi (100) were investigated in temperature range 20-300 K. Some important parameters such as
barrier height, ideality factor and series resistance values evaluated by using thermionic emission
(TE) theory and Cheung’s method at room temperature are n = 4.878,  B0 = 0.755 eV, 1.18104 ,
respectively. The temperature dependence of the saturation current and ideality factor are well
described by tunneling enhanced recombination at junction interface with activation energy and
characteristic energy values about 1.968 eV and E00 = 102 meV, respectively. The carrier
concentration of ZnSe thin films about 1.36×1013 cm-3 was deduced from the C-V measurements at
room temperature.

Keywords: I-V Characteristics ZnSe thin films, n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction and Thermionic emission
*Corresponding author; e-mail address: jc.chaniporn@gmail.com
1
Department of Physics, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, 1, Soi Chalongkrung 1,
Ladkrabang District, Bangkok 10520, Thailand.
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INTRODUCTION
Zinc selenide (ZnSe), a II-VI compound semiconductor, with cubic zinc blende structure and
with a direct band-gap of 2.7 eV (Ivashchenko et al., 2015), is found to be a very promising material
for sensor application optoelectronic and heterojunction solar cells. It has been used in many
applications such as protective and antireflection coating for light-emitting diode, and photodiodes,
since most electronic devices are produced in the form of thin films. In particular, the ZnSe/Si
heterojunction is of specific interest since this structure provides effective solar cell and enables the
integration of wide bandgap device in silicon circuits (Mangalaraj et al., 2007). Because of the
difference in physical parameters such as lattice constants, thermal expansion coefficients and
ionicity between ZnSe and Si, this material system suffers from a number of crystalline defects, which
have a deleterious effect on the optical and electronic properties and may be responsible for the
reduction of the device lifetime. In order to fully incorporate ZnSe on optoelectronic, efforts must be
made to integrate ZnSe with the Silicon based microelectronics. Such efforts would primarily require a
rigorous study of ZnSe/Si heterostructure. The present paper reports one such attempt of preparation
and characterization of n-ZnSe/p-Si heterojunction.
EXPERIMENTAL DETAILS
The slide glass substrates were cleaned with detergent, degreased with trichloroethylene,
acetone, ethanol and rinsed with deionized water in an ultrasonic cleaner. The n-Si substrates were
cleaned using standard RCA cleaner and then the Si substrates were dipped in 30% KOH solution for
10 sec to remove the native oxide present on the surface (Gao et al., 2012), and finally rinsed with deionized (DI) water/ blow-dry with nitrogen gas.
ZnSe thin films were deposited on slide glass and on Si (100) substrates by a single source
thermal evaporation in vacuum better than 3.510-5 mbar by keeping the substrate temperature at 80
˚C. High purity (99.99%) ZnSe in powder form was used as source material for preparing ZnSe films
and tungsten boat was used to evaporate the source material. Schematic diagram of n-ZnSe/p-Si
(100) heterojunction is shown in Figure 1. Silver was used as contact material as it forms good ohmic
contact with ZnSe and Si.

Figure 1 The schematic diagram of n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction.
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The crystal structure of these films was checked by X-ray diffraction technique with a Brucker
D8 Diffractometer using CuK α radiation. Surface morphology and grain size were revealed in
accordance to FESEM carried out at acceleration 15 kV and AFM with non-contact mode. The films
thickness about 500 nm was controlled using a crystal thickness monitor (Edwards type FTM6). The
current voltage (I-V) characteristic curves were measured at various temperatures using a computer
interfaced Keithley 236 current / voltage source.

RESULTS AND DISCUSSION
The XRD patterns of the ZnSe films deposited on slide glass and on Si (100) substrates is
shown in Figure 2. Crystal structure of ZnSe thin film is zincblende structure with the preferred
orientation of (111), even though the substrate has (400) orientation, those peaks correspond to the
reflection structure and were indentified by comparing them to the JCPDS card no. 80-8 (for ZnSe)
and no. 27-1402 (for Si).

(a)
(b)
Figure 2 XRD patterns of ZnSe thin films deposited on slide glass (a) and on p-Si substrates (b).
The typical FESEM image of n-ZnSe thin films on p-Si (100) substrate is shown in Figure 3(a).
The surface nanostructure of the ZnSe thin films showed a very small grain with size less than 100
nm. Cross section through such n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction has shown the growth to be
essentially columnar present in Figure 3(b).

(a)

(b)

Figure 3 FESEM images of n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction showing top view image (a) and cross
section image (b).
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Figure 4(a) shows three dimensional (3D) AFM images of the ZnSe films deposited on slide
glass substrate and Figure 4(b) shows 3D- AFM image of the ZnSe films deposited on Si (100)
substrate. The photographs indicate that the films are smooth and continuous without any cracks.

(b)

(a)

Figure 4 AFM images of ZnSe films deposited on slide glass (a) and on Si (100) substrates (b).
Figure 5(a) shows the transmittance spectrum as a function of wavelengths for ZnSe thin films
deposited on slide glass substrate. It is seen that the sharp fall of transmittance at the band edge is
quite sharp. The plot of (αh)2 vs. h is shown in Figure 5(b). By extrapolating the linear segments of
the curve to the h axis, we obtained the estimated optical band gap of 2.71 eV. This value is in good
agreement with those reported by Mangalaraj et al (2007). Electrical resistivity value of ZnSe thin films
deposited on slide glass substrate was performed at room temperature is around 2.5x10 5 .cm.

(a)

(b)

Figure 5 Transmission spectrum of ZnSe films deposited on slide glass substrate (a) and the plot of
(αh)2 vs. h of the ZnSe thin films for determining the band gap.
The I-V characteristics of the n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction where the measurement
temperature range from 20-300 K were indicated in Figure 6(a). These I-V characteristics confirm that
a p-n heterojunction diode is formed at the interface of the ZnSe/Si heterojunction with the n-type
nature of the ZnSe thin films and p-type character of the Si. According to the thermionic emission (TE)
theory, the forward current varies with the voltage according to the equation (Nahass et al., 2008)
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I  Is exp
  1
  nkT  
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 q b 
Is  AA*T 2 exp 

 kT 

(2)

where q is the unit charge, n is the ideality factor, k is the Boltzmann’s constant, T is the absolute
temperature, Is is the reverse saturation current, A is the device area, A* is the Richardson’s constant
and  b is the zero bias barrier height of the diode. From Eq. (1), the ideality factor n which is given
by
 q  dV 

n   
 kT  d(ln I) 

(3)

Then, we have performed least square fits of Eq. (1) to the linear part of the measured lnI-V plots
(Figure 6(b)) within bias voltage about 0.2- 0.7 V. From these fits, the experimental values of IS were
determined at different temperatures. Using Eqs. (2) and (3), the experimental values of the barrier
height and ideality factor were determined. The n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction with a large value of
n (about 4.878 at 300 K) is far from ideal due to particular distribution of interfacial layer and interface
states between ZnSe thin films and Si substrate (Altindal et al., 2007). The value of the barrier height
was found to be 0.755 eV at room temperature. Its value decreases to 0.047 eV when the temperature
decreases to 20 K.

(a)
(b)
Figure 6 I-V plot (a) and lnI-V plot (b) of n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction at various temperatures.
The value of Rs was calculated from the forward bias I-V data using the Cheung’s method.
Figure 7(a) and 7(b) are shown experimental dV/d(lnI) vs. I and H(I) vs. I plots at various
temperatures for of n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction diode. There, the slope of dV/d(lnI) vs. I plot will
give Rs and nkT/q as the y-axis intercept. Using the n value determined from the plots of H( I) vs. I will
also give a straight line with y-axis intercept equal to n B0 ; the slope of these plots also provides a
second method to determine the values of R s, which can be used to check the consistency of this
approach. The values of R s (in order 104) obtained from dV/d(lnI)-I and H(I)-I plots are
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approximately equal to each other’s. The calculated n,  B0 and RS were found to be strongly
temperature dependent.

(a)
(b)
Figure 7 dV/d(lnI)-I (a) and H(I)-I plots (b) of n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction at various
temperatures.
The forward biased current shows a power law exponent of the form

I

= kVm over all the

measured temperature range (Figure 8). At low bias voltage region (region I), current is linearly
dependent on voltage V exhibiting an Ohmic behavior due to its slope is nearly equal 1. On the other
hand, at medium voltage region (region II), a non- linear region appears according to thermionic
emission (TE) mechanism. As applied bias voltage higher than 0.7 V (region III), the strong injection
of space charge limited current (SCLC), with its slope nearly 2.4, was observed. A new approach
explaining the tunneling enhancement of recombination via deep centers in the space charge region
or at junction interface was recently for the forward current transport in CIGS based solar cells
(Bayhan and Kavasoglu, 2005). Rearranging Eq. (1) yields the relationship
n ln J s 

Ea
 n ln J oo
kT

(4)

Thus, a plot of nlnJ s versus 1/kT should yield a straight line where the slope provides activation
energy (Ea). The Ea deduced from Figure 9 is 1.79 eV which smaller than energy gap of ZnSe
(Eg=2.71 eV). Thus, it is reasonable to suggest that the E a corresponds to the potential barrier as seen
by hole. Furthermore, tunneling of holes from the bulk of n-Si into the interface states and subsequent
recombination with electrons available in ZnSe layer leads the temperature dependence of the diode
ideality factor as
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where E00 is the characteristic tunneling energy measuring the amount of tunneling contribution to the
recombination process. From Figure 10, the large value of E00 about 102 meV suggests that tunneling
enhancement recombination via deep centers at junction interface provides analytical expression for
the forward current transport in our diode.

Figure 8 lnI -lnV plot of n-ZnSe/p-Si (100)
Figure 9 Plot of nlnJs vs.1/kT of n-ZnSe/p-Si (100)
heterojunction at various temperatures.
heterojunction at various temperatures.
The capacitance of the device was measured as a function of applied voltage at a frequency
1 MHz at room temperature. A plot of 1/C2 versus reverse bias voltage is shown in Figure 11. Electron
concentration of ZnSe layer around 1.36x1013 cm-3 at 300 K evaluated from the slope of 1/C2-V plot.
The built-in potential (Vbi) having 0.89 V was evaluated from the line intercepts on the voltage axis.

Figure10 Plot of n vs. T of of n-ZnSe/p-Si (100)
heterojunction at various temperatures..

Figure 11 1/C2 – V characteristics of
n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction.

CONCLUSION
The n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction diode was prepared by thermal evaporating n-ZnSe
films on p-Si (100) substrate. The ideality factor and barrier height values of the diode evaluated from
TE theory at room temperature are 4.878 and 0.755 V, respectively. The obtained n and  b are
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found to be a strong dependence of temperature. The temperature dependence of n suggests that
the current conduction mechanism is controlled by the interface states are more pronounced
because of the spatial distribution of the interfacial layer between n-ZnSe and p-Si(100). The carrier
concentration of ZnSe thin films about 1.36×1013 cm-3 and the built-in potential (Vbi) having 0.89 V are
evaluated from the plot of C-2 vs. V at the room temperature.
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การวิเคราะหการแสดงออกของยีนในสบูดําภายใตสภาวะน้าํ ทวมขัง
Expression analysis of waterlogging responsive genes in Jatropha curcas L.
รัชนีภรณ พิมพจันทร1และ ปยะดา จันทวงศ1*
Ratchaneeporn Pimjan1 and Piyada Juntawong1*

บทคัดยอ
สบูดํา(Jatropha curcas L.) เปนพืชน้ํามันที่มีความสําคัญ ในหลายปที่ผานมาพืชชนิดนี้ไดรับความ
สนใจเปนอยางมาก เนื่องจากในเมล็ดมีปริมาณน้ํามันสูงและมีคุณภาพ จากการศึกษากอนหนาพบวาสบูดําเปน
พืชที่ไมทนตอสภาวะน้ําทวมขัง โดยพบวาสภาวะน้ําทวมขังสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลในใบ และปริมาณคารโบไฮเดรตในรากของสบูดําที่อยู
ในสภาวะน้ําทวมขังเปนเวลา 1 วัน และ 5 วัน พบวาปริมาณคลอโรฟลล และปริมาณคารโบไฮเดรตลดลง
หลั ง จากที่ เ กิ ด สภาวะน้ํ า ท ว มขั ง และยั ง พบว า เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงการแสดงออกของยี น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการหายใจแบบไมใชออกซิเจน (ADHและ LDH)เอ็นไซมที่สังเคราะหกรดอะมิโน (AlATและ GAD) และ
Nitrate reductase(NR) นอกจากนี้ยังศึกษาการแสดงออกของ AP2 transcription factor คือ Ethylene
Responsive Factor VII(JcERFVII-1JcERFVII-2และJcERFVII-3)ซึ่งจากการศึกษากอนหนานี้พบวายีนในกลุม
นี้เกี่ยวกับการตอบสนองตอสภาวะการมีออกซิเจนต่ําในพืชโมเดลอะราบิดอปซิส จากการศึกษาพบวาการเกิดน้ํา
ทวมขังกระตุนใหมีการแสดงออกของยีน ERFVII ในสบูดํา

ABSTRACT
Jatropha (Jatropha curcas L.) is a potential biofuel crop. In recent years, it has received
special attention because its high seed-oil content and quality. However, Jatropha is sensitive to
waterlogging stress, which can affect plant growth and yield. This study was designed to analyze the
effects of 1 day and 5 day waterlogging stress.The chlorophyll content and carbohydrate content
decreased after 1 day of waterlogging. Waterlogging induced accumulation of mRNAs encoding for
anaerobic respiration (ADH and LDH), amino acid synthesis enzymes (AlAT and GAD) and Nitrate
reductase (NR). In addition, we also examined expression of a conserved AP2 transcription factor,
namely Ethylene Responsive Factor VII (JcERFVII-1, JcERFVII-2 and JcERFVII-3). Previous studies
have shown that these genes involved in low oxygen response in Arabidopsis thaliana. We found that
waterlogging stress could induce the expression of ERFVII.
Key Words: Jatropha curcas L.,waterlogging stress, chlorophyll content, carbohydrate content, gene expression
*Corresponding author; e-mail address: pjuntawong@gmail.com
1
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คํานํา
สบูดํา (Jatropha curcas) เปนพืชน้ํามันที่มีตนกําเนิดมาจากอเมริกาใต แตในอดีตนั้นพืชชนิดนี้ยังไมได
รับการสนใจมากนัก เนื่องจากยังไมมีความรูเรื่องการใชประโยชนจากสบูดําเทาที่ควร เมื่อหลายปที่ผานมา
ประเทศไทยพบกับสภาวะราคาน้ํามันแพง จึงทําใหทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงเกษตรกรหันมาสนใจ
พืชน้ํามันอยางสบูดํามากขึ้น (วารสารรักษพลังงาน, 2551) สบูดําเปนพืชที่ปลูกงาย โตเร็ว สามารถปลูกไดทั่ว
ประเทศไทย เปนพืชที่ทนตอสภาวะแหงแลงไดดี และเมล็ดของสบูดําสามารถใหน้ํามันไดปริมาณสูง ซึ่งสามารถ
นําไปใชเปนพลังงานทดแทนได แตปญหาที่พบในการปลูกสบูดํา คือสบูดําเปนพืชที่ไมสามารถทนตอสภาวะน้ํา
ทวมขังได ซึ่งสงผลกระทบตอเกษตรกรทําใหไมสามารถปลูกสบูดําได ในพื้นที่ที่มีการระบายน้ําไมดี หรือพื้นที่ที่
ถูกน้ําทวมบอยครั้ง ซึ่งปญหาน้ําทวมจะเกิดขึ้นในชวงฝนตกหนักเปนเวลานาน และการเกิดน้ําทวมขังจะกระตุน
ใหเกิดสภาวะออกซิเจนในดินต่ํา กอใหเกิดผลกระทบตอการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของพืช งานวิจัยนี้ได
ศึกษาทางสรีรวิทยาของสบูดําเมื่ออยูในสภาวะน้ําทวมขัง โดยการวัดปริมาณคลอโรฟลลจากเนื้อเยื่อใบของสบู
ดํา และวัดปริมาณคารโบไฮเดรตจากเนื้อเยื่อรากของสบูดํา และศึกษาการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวของกับการหายใจแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic respiration) โดยศึกษากลุมยีนที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการหมัก (fermentation)ไดแก Alcohol dehydrogenase (ADH) และLactate dehydrogenase (LDH)
และยี นที่ เกี่ ย วขอ งกั บ การสั งเคราะหก รดอะมิ โน และกระบวนการเมตาบอลิซึ ม ของไนเตรต ได แก Alanine
aminotransferase (AlAT), Glutamate decarboxylase (GAD)และNitrate reductase (NR) และไดศึกษาการ
แสดงออกของยีน Ethylene Responsive Factor VII ไดแก(JcERFVII-1, JcERFVII-2และJcERFVII-3) ซึ่งเปน
transcription factor ที่มีรายการกอนหนานี้วามีหนาที่ในการควบคุมการตอบสนองตอสภาวะที่มีออกซิเจนต่ํา
และน้ําทวมขังในพืชโมเดลอะราบิดอปซิส (Arabidopsis thaliana)(Jofukuet al., 1994, Sakuma et al., 2002
andLicauset al.,2014) และในขาว (Oryza sativa) (Hattori et al., 2009 and Niroulaet al., 2012) และ
งานวิจัยในสบูดํากอนหนานี้ไดรายงานวาพบกลุมยีน Ethylene Responsive Factor (ERF) กลุมที่ 7 ของสบูดํามี
สมาชิกทั้งหมด 3 ตัว ไดแก JcERFVII-1, JcERFVII-2และJcERFVII-3
ซึ่งพบวายีน JcERFVII-2และ
JcERFVII-3 มีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดสภาวะน้ําทวมขังในสบูดํา (Juntawonget al., 2014)
การศึกษาครั้งนี้จะทราบลักษณะทางสรีรวิทยาของสบูดําและการแสดงออกของยีนเมื่อสบูดําอยูใน
สภาวะน้ําทวมขัง และมีแนวคิดที่จะสามารถนํายีนที่ทําการศึกษามาชวยในการปรับปรุงพันธุสบูดําใหทนตอ
สภาวะน้ําทวมขังไดโดยใชเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมซึ่งมีความเปนไปไดวาอาจจะสามารถชวยพัฒนาสาย
พันธุของสบูดําใหมีความทนตอสภาวะน้ําทวมขังได

อุปกรณและวิธีการ
การปลูกสบูดําและเตรียมตัวอยางเนื้อเยื่อ
ปลูกเมล็ดสบูดําใสถุงดําโดยมีอัตราสวนของวัสดุปลูกดังนี้ 50% (V/V) พีทมอส 25% (V/V) เพอรไลต
และ 25% (V/V) กาบมะพราวโดยทําการรดน้ําวันเวนวัน และใสสารอาหารพืชไฮโดรโปนิกส สัปดาหละ 1 ครั้ง
โดยใหสบูดํามีการเจริญเติบโตประมาณ 4 สัปดาหจากนั้นทําการทดลองโดยนําตนสบูดํา 6 ตน ใสภาชนะโดยทํา
การทดลอง 3 การทดลอง และทําการทดลองซ้ําทั้งหมด 3 ซ้ํา ซึ่งประกอบดวย การทดลองที่ 1 เปนชุดควบคุมคือ
0 วัน และการทดลองที่ 2 และ3 เติมน้ําใสภาชนะใหทวมโคนตนใชเวลา 1 วัน และ5 วัน จากนั้นเก็บตัวอยางราก
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ใบ กานใบ และยอดออน ตามวันที่กําหนด และเก็บเนื้อเยื่อทั้งหมด4ชนิด แชไนโตรเจนเหลว จากนั้นบดตัวอยาง
เนื้อเยื่อทั้งหมดโดยใชไนโตรเจนเหลว และเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อที่บดไวที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส
การวัดปริมาณคลอโรฟลลของใบสบูดํา
ชั่งตัวอยางเนื้อเยื่อของใบสบูดําที่บดดวยไนโตรเจนเหลว ประมาณ 0.1 กรัม ใสในหลอด 15ml เติม
100% methanol 6ml จากนั้นปนเหวี่ยงที่ 20,000xgที่ 4 องศาเซลเซียส 25 นาที ดูดสารละลายตัวอยาง 1 ml
จากนั้นนําไปวัด OD ที่ 652และ665 นาโนเมตร
การวัดปริมาณคารโบไฮเดรตในรากสบูดํา
ชั่งน้ําหนักตัวอยางรากที่บดดวยไนโตรเจนเหลว ประมาณ 0.1 กรัม ใสในหลอด 15 ml เติม 2.5 M HCL
5 ml แลวใหความรอน 90 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นปลอยใหเย็น เติม Sodium carbonate
จนกวาสารละลายจะไมมีฟองเกิดขึ้น จากนั้นปนเหวี่ยงที่ 12,000xgนาน 5 นาที ดูดสารละลายตัวอยาง 300 μl
และเติมน้ํา 700 μl ใสหลอดใหม จากนั้นเตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐานความเขมขน 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8
และ1mg/ml จาก 10x stock (glucose 0.1 g ในน้ํา 100 ml) และเติม Anthrone reagent 4 ml(เตรียม 95%
(V/V) H2SO4 100ml จากนั้นเติมAnthrone reagent0.2g แชที่ 4 องศาเซลเซียส) ทั้งในสารละลายตัวอยาง และ
สารละลายกลูโคสมาตรฐานแลวนําไปใหความรอน 90 องศาเซลเซียส นาน 8 นาที จากนั้นนําไปวัด OD ที่ 630
นาโนเมตร
การแยกอารเอ็นเอของเนื้อเยื่อสบูดํา
การแยกอารเอ็นเอจากเนื้อเยื่อของสบูดํา โดยนําเนื้อเยื่อตัวอยางของสบูดําที่บดใหเปนผงประมาณ 0.20.4 กรัม ใสหลอด 1.5ml เติม RNA extraction buffer 750μl (0.25 M Nacl,0.05 M Tris-HCL (pH7.5or pH
8.0), 0.02 M EDTA (pH 8.0), 1% (W/V) SDS 4%(W/V), PVP 0.4 M ß-mecaptoethanolและdouble-distilled
water (ddH2O) และเติม Phenol/Chloroform (1:1) 750μl พลิกหลอดกลับไปมา ทิ้งไวอุณหภูมิหอง 5 นาที ปน
เหวี่ยง 12,000xg ที่ 4 องศาเซลเซียส 20 นาที ดูดสวนใสใสหลอด 1.5ml หลอดใหม เติม 1M Glacial Acetic
acid 150μl และเติม 100% (V/V)Isopropanol 525μl พลิกหลอดกลับไปมา และเก็บที่ -20 องศาเซลเซียส นาน
30 นาที ปนเหวี่ยง 13500xg ที่ 4 องศาเซลเซียส 45 นาที จะเห็นตะกอนติดบริเวณกนหลอด นําสวนใสทิ้ง เติม
75% (V/V)Ethanol 1ml และปนเหวี่ยง 7,500xg ที่ 4 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ทิ้งสารละลายเหลือแตตะกอน
ตั้งทิ้งไวอุณหภูมิหอง 5 นาที เติม UltraPure DEPC-treated Water30μlและทําความสะอาดอารเอ็นเอผาน
column โดยใช GF-1Total RNA Extraction Kit (Vivantis, Malaysia)จากนั้นวัดความเขมขนของอารเอ็นเอที่ได
ดวยเครื่อง Nanodrop Spectrophotometer และเก็บอารเอ็นเอที่อุณหภูมิ-80 องศาเซลเซียส
การสังเคราะห complementary DNA (cDNA) เพื่อทําการตรวจสอบการแสดงออกยีน
โดยวิธี ProtoScriptTM II Reverse Transcriptase ในเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยา
ประกอบดวยอารเอ็นเอ 850ng, 50μMoligo (dT)232 μl, 10 mM dNTP 1 μl และเติมน้ํากลั่นใหปริมาตรครบ
12μl นําไปบมที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แลวนําไปแชน้ําแข็งทันทีเปนเวลา 5 นาที เติม 5X
ProtoScript II RT Reaction buffer 5μl, 0.1mMDTT 2 μl และProtoScript II Reverse Transcriptase (200
U/μl) 1μl นําไปบมที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที เพื่อทําปฏิกิริยา reverse transcription จากนั้น
นํามาบมที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที เพื่อหยุดปฏิกิริยาของเอนไซมสารละลายที่ไดจะนําไปเก็บที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และใชเปนดีเอ็นเอตนแบบในปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส
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การทําปฏิกิริยาพีซีอารเพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
ทํา ปฏิกิ ริย าพี ซีอ ารเ พื่อ เพิ่ ม ปริ มาณดี เอ็ นเอของยี นหลัง จากนั้น ใช เครื่องเพิ่ ม ปริม าณดี เอ็ นเอโดยมี
สวนผสมดังนี้ 10X PCR buffer, 2μl dNTP ความเขมขน 2.5mM, 2.8μl Forward primer และReverse primer
อยางละ 1 μl โดยใชไพรเมอร (Table 1)TaqDNA Polymerase(5U/μl)0.3μl, cDNA 2μl และddH2O11 μl ใสใน
หลอดขนาด 200μl ทําปฏิกิริยาพีซีอารโดยใชโปรแกรม 94 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที 1 รอบ ตอดวย 94 องศา
เซลเซียส นาน 30 วินาที ใชอุณหภูมิ Annealing(Table 1)นาน 30 วินาที และ72 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที
จํานวนใชตาม(Table 1)ขั้นตอนสุดทายที่ 72 องศาเซลเซียส นาน 7 นาที และใหคงอุณหภูมิไวที่ 25 องศา
เซลเซียส จากนั้นนําผลที่ไดไปตรวจสอบโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส ในเจลอะกาโรส 1% และตรวจสอบดวยเครื่อง
UV transilluminator

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การวัดปริมาณคลอโรฟลลในใบสบูดําและปริมาณคารโบไฮเดรตในรากของสบูดําเมื่ออยูใน
สภาวะน้ําทวมขัง
จากผลการทดลองการวัดปริมาณคลอโรฟลลในใบของสบูดําเมื่ออยูในสภาวะน้ําทวมขังที่ 0 วัน1 วัน
และ5 วัน พบวามีปริมาณคลอโรฟลลเฉลี่ยในใบสบูดําเทากับ21.34, 16.78 และ16.44 μg/ml ตามลําดับ (Figure
1A) ซึ่งพบวามีปริมาณคลอโรฟลลลดลงตามวันที่สบูดําถูกน้ําทวมขัง แตพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยคํานวณจาก one-way ANOVA(p>0.05)และผลการทดลองการวัด
ปริมาณคารโบไฮเดรตของรากสบูดําเมื่ออยูในสภาวะน้ําทวมขังที่0 วัน1 วันและ5 วัน พบวามีปริมาณ
คารโบไฮเดรตเฉลี่ยในรากสบูดําเทากับ12.10, 10.15 และ8.16 mg glucose/100mgตามลําดับ (Figure 1B)ซึ่ง
พบวาในรากของสบูดํามีปริมาณคารโบไฮเดรตลดลงตามระยะเวลาที่สบูดําถูกน้ําทวมขัง แตพบวาไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยคํานวณจาก one-way ANOVA(p>0.05)
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Figure 1. (A) Total leaf chlorophyll content. Data represent mean ± SE (n=3). (B) Total root
carbohydratecontent. Data represent mean ± SE (n=3).
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การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการตอบสนองตอสภาวะน้ําทวมขังในสบูดํา
เมื่อพืชอยูในสภาวะน้ําทวมขังรากจะเปลี่ยนไปใชกระบวนการหายใจแบบไมใชออกซิเจน (anaerobic
respiration) แทนการหายใจแบบใชออกซิเจน แตจะไดพลังงานนอยมาก และยังเกิดแอลกอฮอลซึ่งจะเปนพิษตอ
เนื้อเยื่อ พืช (รวี,2553)และจากการศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับกระบวนการหายใจแบบไมใช
ออกซิเจน พบวายีน ADHและ LDH มีการแสดงออกเพิ่มมากที่สุดในเนื้อเยื่อราก เมื่อสบูดําถูกน้ําทวมขังเปนเวลา
1 วัน และมีการแสดงออกของยีนลดลงในวันที่ 5เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 1 สวนในเนื้อเยื่อใบ กานใบ และยอด
ออน ไมพบการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนทั้งสองยีน (Figure 3A) แสดงใหเห็นวายีนดังกลาวอาจมีหนาที่
เฉพาะในราก ซึ่งเปนสวนที่ไดรับผลกระทบโดยตรงกับน้ําทวมขังเทานั้นจากการรายงานของMoraesและคณะ
(2001)พบวาการปรับเมตาบอลิซึมของ Alcohol dehydrogenase เปนสิ่งจําเปนตอพืช เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการ
สะสมของแอลกอฮอล ซึ่งมีผลกระทบตอเนื้อเยื่อของพืช และพบวากระบวนการที่จะสามารถลดผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืชไดแก กระบวนการสังเคราะหกรดอะมิโน และกระบวนการเมตาบอลิซึมของไนเตรต โดยจะมี
กระบวนการสังเคราะหกรดอะมิโนอะลานีน (Alanine) จากไพรูเวต (Pyruvate)โดยใชเอนไซมอะลานีนทรานส
เฟอเรส (Alanine Aminotransferase) และกลูทาเมต(Glutamate) สงหมูอะมิโนใหไพรูเวตโดยใชเอ็นไซมกลูตา
เมตดีคารบอกซีเลส (Glutamate Decarboxylase) โดยไพรูเวตจะเปลี่ยนเปนกรดอะมิโนอะลานีนซึ่งกลูตาเมต
สังเคราะหมาจาก NH4+และสามารถเปลี่ยนเปน Oxoglutarateซึ่ง NH4+ สังเคราะหโดยใชเอนไซมไนเตรตรีดักเตส
(Nitrate Reductase) (Figure 2) ผลการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหกรดอะมิโน และไนเตรต
พบวายีนALAT ในเนื้อเยื่อรากมีการแสดงออกของยีนเพิ่มมากที่สุดใน 5 วันเมื่อเปรียบเทียบกับ 0 วัน และ 1 วัน
สวนในเนื้อเยื่อใบ กานใบ และยอดออน ไมพบการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนดังกลาว การแสดงออกของ
ยีนGADพบวาในเนื้อเยื่อรากมีการแสดงออกเพิ่มมากในวันที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ 0 วัน และไมพบการ
แสดงออกของยีนในวันที่ 5 สวนในเนื้อเยื่อใบ กานใบ และยอดออน ไมพบการแสดงออกของยีน แสดงใหเห็นวา
ยีนที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหกรดอะมิโน อาจมีการทํางานเกี่ยวของกับสภาวะน้ําทวมขังจะเห็นวายีน
ดังกลาวมีการแสดงออกในรากของสบูดําซึ่งเปนเนื้อเยื่อที่ถูกน้ําทวมขังโดยตรง การตอบสนองการแสดงออกของ
ยีน NRในเนื้อเยื่อรากมีการแสดงออกของยีนเพิ่มมากที่สุดในวันที่ 1 และมีการแสดงออกของยีนลดลงเมื่อถูกน้ํา
ทวมขังเปนเวลา 5 วัน สวนในเนื้อเยื่อใบ กานใบ และยอดออน พบวามีการแสดงออกของยีนลดลงเมื่อเกิดน้ํา
ทวมขังเปนเวลานาน (Figure 3B)การแสดงออกของยีน NRที่เพิ่มมากขึ้นภายใตสภาวะน้ําทวมขัง อาจเปนเพราะ
denitrifying bacteriaนําไนเตรตในดินไปใช จึงทําใหปริมาณไนเตรตในดินลดลง สงผลใหพืชมีการตอบสนองโดย
เพิ่มการแสดงออกของยีน NRในราก ในขณะที่เนื้อเยื่อสวนอื่นๆ มีการแสดงออกของยีน NRลดลง อาจเปนเพราะ
ปริมาณไนเตรตที่พืชดูดซึมไดจากดินมีไมเพียงพอ การแสดงออกของยีน Ethylene Responsive Factor VII ซึ่ง
จากการรายงานกอนหนานี้พบวา ในขาว (Oryza sativa) Ethylene Responsive Factor (ERF) กลุมที่ 7 ไดแก
Submergence 1A (Sub1A) และSnorkel (SK) เกี่ยวของกับการตอบสนองตอน้ําทวมขัง โดย SKเกี่ยวของกับ
การยืดของลําตนขาวและSub1Aเกี่ยวของกับการทนตอน้ําทวมขังและการปรับตัวของขาวเมื่ออยูในสภาวะน้ํา
ทวมขัง (Hattori et al., 2009 and Niroulaet al., 2012) และจากการศึกษากลุมยีน Ethylene Responsive
Factor (ERF) กลุมที่ 7 ของ อะราบิดอปซิส (Arabidopsis thaliana) ทําหนาที่ในการตอบสนองตอสภาวะการ
ขาดออกซิเจนจากการทดลองพบวายีนJcERFVII-2 และ JcERFVII-3มีการแสดงออกเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดใน 1
วัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 0 วัน สําหรับยีน JcERFVII-1 พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกในทุกเนื้อเยื่อที่
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ทําการตรวจสอบ และพบวายีน JcERFVII-2มีการแสดงออกของยีนเพิ่มมากขึ้นในเนื้อเยื่อใบ กานใบและยอด
ออน ในขณะที่ยีน JcERFVII-3ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มีการแสดงออกของยีนลดลงเมื่อถูกน้ําทวมขังเปนเวลานาน
(Figure 3C) การแสดงออกของยีนทั้งหมดเปรียบเทียบกับยีน house-keeping Ubiquitin (UBC) (Figure 3D)
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Figure 2.Pathway for glycolysis fermentation and branched-chain amino acid synthesis.
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Figure 3. Semi-quantitative RT-PCR displaying differential gene expression in response to
waterlogging. (A) Expression analysis offermentative genes (ADH and LDH).(B)Expression analysis of
genes encoding amino acid synthesis enzymes (ALAT and GAD) and Nitrate reductase (NR). (C)
Expression analysis of ethylene response factor genes (JcERFVII-1, JcERFVII-2 andJcERFVII-3). (D)
Expression analysis of house-keeping gene: Ubiquitin (UBC). Day (d) indicates time-points of
waterlogging stress. Tissues were collected from roots, leaves, petioles and apical buds of 30 dayold plants.
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Table 1.Primer sequences used for Semi-quantitative RT-PCR.

5'-ATGTCTAGCACAGCCGGTCAG-3'
5'-CACTCTCCACAATTCCACTAGCTTC-3'
5'-ATGCGGAGATTCGTGATTG-3'
5'-CACACTCCAGAACCTTAGGATTA-3'
5'-ATGTGTGGCGGTGCTATCATCTCC-3'
5'-GACAGCTGCAGATCCACGAG-3'
5'-ATGTGCGGAGGTGCTATTATTTC-3'
5'-TCTGTTATCTTCTCCACTTCGTTGAGC-3'
5'-ATGTGTGGCGGTGCTATTATAGC-3'
5'-TCTCTACTTGCCTATCACCTGAAGC-3'
5'-TCTCGGCTACGAGGGATAC-3'
5'-GCACCGTAATGTGTTGAGC-3'
5'-GTGCAGGCGTTCATTGTTG-3'
5'-GTCTCTAAGTAAAGATCGAGCCAAG-3'
5'-ATCCATCGCGTGATATCATATTAG-3'
5'-GGCTTATACCACCATGCTTC-3'
5'-ATGTCCTCTCCAAGCAAACG-3'
5'-AACAGAGCCAGACATTTCATC-3'
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ผลของการปรับสภาพยอดปาล์มน้ามันโดยการหมักเอนไซลิงซ์ด้วยเชือ Lactobacillus plantarum.
Effect of Pretreatment on Oil Palm Shoots by Ensiling with Lactobacillus plantarum.
อังคณาวิสุ มณีนวล1สมพงศ์ โอทอง2 และนันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์3*
Angkanawisu Maneenaun1, Sompong O-Thong2and Nantharat Phruksaphithak3*

บทคัดย่อ
เอนไซลิงซ์เป็นวิธีการปรับสภาพชีวมวลทางชีวภาพโดยการใช้เชื้อ Lactobacillus plantarum. ที่ OD600
ใช้ความเข้มข้นเชื้อ 0.0, 1.0, และ 2.0 ความสามารถในการย่อยสลายเฮมิเซลลูโลสจากยอดปาล์มน้้ามันขึ้นอยู่
กับน้้าตาลที่ปราศจากความชื้นที่อยู่ในยอดปาล์มน้้ามันและปริมาณแลคโตบาซิลัสแพลนทารัมที่ใช้มีค่าความเป็น
กรด 5.2-6.2 โดยขึ้นอยู่กับระดับความชื้น และสูญเสียเฮมิเซลลูโลสร้อยละ 10 เซลลูโลสร้อยละ 2 ซึ่งแลคโตบา
ซิลัสแพลนทารัม ที่ (OD600 = 1.0) เป็นสภาวะการโหลดที่เพียงพอและมีพีเอชสุดท้าย 4.0 ซึ่งย่อยสลายเฮมิ
เซลลูโลสร้อยละ 22 เซลลูโลสร้อยละ 5 นอกจากนี้การเพิ่มของ(OD600 = 1.0) ที่ 10% w / v ท้าให้ได้ปริมาณ
เซลลูโลสสูงสุดร้อยละ 50.3

ABSTRACT
Ensiling is a wet preservation method that could be used to store and pretreat the biomass.
Lactobacillus plantarum at loading of 0.0, 1.0 and 2.0 of OD600. The ability to degrade of
hemicellulose of oil palm shoots was strongly influenced by both moisture free sugars in oil palm
shoots and microbial loading.The addition of Lactobacillus plantarum, the pH increased from 5.2 to
6.2, depending on moisture level, and losses of 10% of the hemicellulose and 2% of the cellulose
were observed. In contrast, when sufficient Lactobacillus plantarum loading (OD600=1.0) were added
and interstitial water was maintained, a final pH of 4.0 was attainable, with correspondingly high
(22%) hemicellulose degradation and 5% cellulose degradation. The addition of 1.0 of OD 600 at 10%
w/v to palm oil shoot gave the high cellulose content of 50.3%.

Keywords: Ensiling, Lactobacillus plantarum, Oil palm shoot.
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ค้าน้า
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นปาล์มน้้ามันเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนใหญ่จะปลูก
ในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยอย่างไรก็ตามเมื่อปาล์มน้้ามันมีอายุมากกว่า 25 ปีเกษตรกรจ้าเป็น
จะต้องตัดต้นปาล์มน้้ามันทิ้ง ทั้งนี้เพราะล้าต้นมีความสูงเกินไป โดยสูงระหว่าง 7-13 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง
45-65 เซนติเมตร (Zheng et al., 2010) ท้าให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวสูง และมีผลผลิตต่้าจึงไม่คุ้มค่าในทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้นเกษตรกรจึงตัดทิ้งและเป็นที่แน่นอนในปัจจุบันประเทศไทยจะมีต้นปาล์มน้้ามันซึ่งเป็นเศษเป็น
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจ้านวนหลายล้านต้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณต้นปาล์ม
น้้ามันที่ไม่ก่อประโยชน์แก่เกษตรกรและยังกลายเป็นปัญหาด้านการจัดการวัสดุเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรใ น
อนาคตจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งในการน้าวัสดุเหล่ านี้มาเพิ่มมูลค่าต่อไป โดยทั่วไปองค์ประกอบหลักของล้าต้นปาล์ม
น้้ามันประกอบด้วย เซลลูโลส (Cellulose) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) และลิกนิน (Lignin) ซึ่งรวมเรียกว่า ลิก
โนเซลลูโลส (Lignocellulose) (Cowling.,1975) ในกระบวนการย่อยเซลลูโลสของวัตถุดิบประเภทลิกโน
เซลลูโลสให้กลายเป็นน้้าตาลนั้นการท้างานของเอนไซม์ /กรดที่ใช้ในการย่อยนั้นมักถูกกีดขวางโดยปัจจัยทาง
กายภาพ/เคมีห ลายประการเป็ น ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในย่ อยเซลลู โ ลสลดลงด้ว ยเหตุ นี้ จึ ง ต้อ งเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างของวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลสให้เหมาะสมต่อกระบวนการย่อยเสียก่อนโดยอาศัยกระบวนที่
เรียกว่าการปรับสภาพ/การพรีทรีตเมนต์ (Pretreatment) ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการเปลี่ยน/ก้าจัดโครงสร้างและ
องค์ประกอบต่างๆที่เป็นสิ่งกีดขวางต่อกระบวนการย่อยเซลลูโลสส่งผลให้ประสิทธิภาพการย่อยดีขึ้นและผลผลิต
ของน้้าตาลที่ใช้ในการหมักเพิ่มขึ้นดังนั้นการปรับสภาพจึงถือเป็นขั้นตอนส้าคัญในการเปลี่ยนเซลลูโลสให้เป็น
น้้าตาลกลูโคสวัตถุประสงค์ของกระบวนการปรับสภาพคือก้าจัดลิกนิน /เฮมิเซลลูโลสออกลดโครงสร้างแบบผลึก
ของเซลลูโลสและเพิ่มความเป็นรูพรุนของวัตถุดิบ การเตรียมเซลลูโลสจากชีวมวลปาล์มน้้ามันโดยกระบวนการ
หมักทางชีวภาพ เนื่องจากเซลลูโลสเป็นโพลิเมอร์สายตรงของ β-D-glucopyranose ที่เชื่อมต่อกันที่คาร์บอน
ต้าแหน่งที่ 1 และ 4 ด้วยพันธะ B-glycosidic(Sun, et al 2004 ) เป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติ ราคาถูก และมี
อยู่จ้านวนมากมาทดแทนการใช้พอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ลดต้นทุนในการผลิตและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
การหมัก (Ensiling) เป็นกระบวนการปรับสภาพทางชีวภาพ โดยใช้แบคทีเรียแลคติก (LAB) เปลี่ยน
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ (WSCs) ไปเป็นกรดอินทรีย์ ส่วนใหญ่กระท้าภายใต้การหมักแบบไร้อากาศท้าให้ค่าพี
เอชลดลง และถือเป็นการถนอมอาหารสัตว์อีกวิธีหนึ่งเพื่อไม่ให้เน่าเสีย
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือท้าการศึกษาผลทางกายภาพในการปรับสภาพทางชีวภาพด้วยวิธีการ
เอนไซลิ งซ์ ข องยอดปาล์ มน้้ ามัน ที่ มีอายุมากกว่ า 25 ปี ด้วยเชื้ อแลคโตบาซิ ลัส แพลนทารัม ศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการเติมเชื้อแลคโตบาซิลัมแพลนทารัมและระยะเวลาในการหมัก
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อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ยอดปาล์มน้้ามัน (อายุประมาณ 25 ปีขึ้นไปจากจังหวัดกระบี)่
ตู้บ่มเชื้อ
กระดาษกรอง
แท่งแก้วคน
ขวดวัดปริมาตร
โถดูดความชื้น
Fritted glass crucible
เครื่องบดล้าต้นปาล์ม (Hammer mill)
ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ
กระบอกตวง
ถุงพลาสติก
จานอาหารเลี้ยงเชื้อ
ตะเกียงแอลกอฮอร์
อ่างน้้าแข็ง
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

เตรียมตัวอย่างยอดปาล์มน้ามัน
ใช้ตัวอย่างยอดปาล์มน้้ามันอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 25 ปีขึ้นไปน้ามาบดหยาบให้มีขนาด 2-3 เซนติเมตร
น้าไปอบที่อุณหภูมิ 100±5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และจากนั้นน้ามาบดละเอียดให้มีขนาด 0.250.84มิลลิเมตร น้าตัวอย่างไปวิเคราะห์เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน (AOAC. 2002) น้าตัวอย่างยอดปาล์ม
น้้ามันใส่ถุงสุญญากาศ และแพ็คในระบบสุญญากาศเป็นจ้านวน 50 กรัม น้าไประเบิดด้วยไอน้้าที่ ความดัน 1
บาร์เป็นเวลา 15 นาที (โดยมีชุดควบคุมเป็นตัวอย่างที่ไม่ผ่านการระเบิดด้วยไอน้้า)

ศึกษาผลการปรับสภาพทางชีวภาพ(Ensiling)
ท้าการเลี้ยงเชื้อ Lactobacillus plantarum. (จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย)ในอาหาร MRS medium (ประกอบด้วย peptone, Beef extract, Yeast extract, Glucose, Sodium
acetate, Tween 80, Dipotassium hydrogen phosphate, Triammonium citrate, Magnesium sulfate,
Manganese sulfate) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นน้าเชื้อแบคทีเรียที่ผ่านการ
บ่มมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร โดยก้าหนดที่ความเข้มข้นเชื้อเป็นค่าการดูดกลืน
แสงที่ 2, 1,และ 0 น้าแต่ละความเข้มข้นฉีดลงในถุงสุญญากาศเป็น ร้อยละ 10 จากนั้นท้าการปิดปากถุงด้วย
เครื่องซีลสุญญากาศ (Vacuum packer) น้าตัวอย่างไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างเริ่มต้น และ
เก็บตัวอย่างทุกวันที่ 7, 14และวันที่21 และหลังการเก็บน้าตัวอย่างในแต่ละวันน้าตัวอย่างไปแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 96

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาวิทยาศาสตร์

20 องศาเซลเซียส และวัดค่าพีเอชคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้้าได้ (Water Soluble Carbohydrate WSCs)
(Anthrone method) วิเคราะห์หากรดทั้งหมด เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน (AOAC. 2002)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
โดยท้าการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยอดปาล์มน้้ามันก่อนท้าการปรับสภาพ
Table 1 Chemical composition of fresh oil palm shoots.
Parameter
Percent()
Cellulose
12.27
Hemicelluloses
83.87
Lignin
0.40
Ash
3.53
Moisture content
80
Total solids
27
Volatile Solids
26
ศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของการปรับสภาพทางชีวภาพ (Ensiling pretreatment)
ท้าการศึกษาระยะเวลาในการหมักเป็นเวลา 21 วัน โดยการหมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งค่าพีเอชลดลง
คาร์โบไฮเดรตและปริมาณกรดทั้งหมดเพิ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 0-7 ของการหมักและพีเอชจะค่อยๆ ลดลงหลังจาก
วันที่ 7 ดังแสดงในรูปที่ 1 ค่าพีเอชเริ่มต้นของการหมักยอดปาล์มน้้ามันประมาณ 4.0 ในระหว่างวันที่ 0-7 ของ
การหมักและลดลงหลังจากวันที่ 7-21 เมื่อพีเอชมีค่าลดลงเชื้อแลคโตบาซิลัสแพลนทารัมมีการผลิตกรดแลคติก
ภายใต้ระบบการหมักแบบไร้อากาศซึ่งในการหมักซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณกรดทั้งหมดในรูปที่ 2 โดยรูปที่3 แสดงให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้้าได้ (Water Soluble Carbohydrate WSCs) ของยอดปาล์ม
น้้ามันในระหว่างการหมัก Ensiling โดยคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้้าได้ เป็น โมโนเเซ็กคาร์ไรด์ (ซูโครส กลูโคสและฟ
รักโตส) ซึ่งในระหว่างการหมักคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้้าได้ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 7 ของการหมักและยังมี
การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันที่ 14 และเนื่องจากแลคโตบาซิลัสแพลนทารัมใช้แหล่งคาร์โบไฮเดรตในการผลิตกรดแล
คติคท้าให้หลังจากวันที่ 21 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้้าได้จะค่อยๆลดลง

Figure 1 Changes in pH of oil palm shoots after 0, 7, 14 and 21 days of ensilage (a) and without (b)
autoclave.
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Figure 2 Changes in total acid content of oil shoots after ensiling periods of 0, 7, 14and 21 days with
(a) and without (b) autoclave

Figure 3 Changes in water soluble carbohydrate of oil palm shoots after ensiling periods of 0, 7, 14
and 21 days with (a)OD600 = 2 (b)OD600 = 1 (c) OD600 = 0
โดยเชื้อแลคโตบาซิลัสแพลนทารัม ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสของยอดปาล์มน้้ามันโดยการเปลี่ยนเป็นกรดแลก
ติกหรืออะซิติก และยอดปาล์มน้้ามันที่ผ่านการระเบิดด้วยไอน้้ามีแนวโน้มในการหมักที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
ยอดปาล์มน้้ามันที่ไม่ผ่านการระเบิดด้วยไอน้้า
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ปริมาณเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในระหว่างการหมัก 21 วัน
ปริ ม าณเซลลู โ ลสเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 19 เป็ น ร้ อ ยละ 50ในระหว่ า งการหมั ก 14วั น ที่ ค่ า การดู ด กลื น แสง
(OD600=1.0) ดังตารางที่ 2 ซึ่งปริมาณเซลลูโลสสูงสุดในวันที่14 ของการหมัก และปริมาณเฮมิเซลลูโลสของการ
หมักยอดปาล์มน้้ามันลดลงดังตารางที่ 3 และลักษณะของพื้นผิวของล้าต้นของยอดปาล์มน้้ามันหลัง การหมัก
ปริมาณของเฮมิเซลลูโลสที่ค่าการดูดกลืนแสง (OD600=0) ลดลงอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 35-13 และ 8 ในวันที่ 21
ของการหมัก เพราะเส้นใยคาร์โบไฮเดรตสามารถเป็นพื้นที่ผิวให้จุลินทรีย์ใ ช้ในการเกาะระหว่างการหมักและ
สภาวะความเป็นกรดของจุลินทรีย์เป็นเหตุผลหลักที่ท้าให้ปริมาณเฮมิเซลลูโลสในระหว่างการหมักลดลง
Table 2. Cellulose content after ensiling.
Concentration of Lactobacillus plantarum at
OD600
7 day
0 + with autoclave
5
without autoclave
7
1 + with autoclave
19
without autoclave
1
2 + with autoclave
4
without autoclave
1

Cellulose (%)
14day
13
36
50
41
44
31

21day
44
22
43
41
22
37

Table 3 Hemicellulose content after ensiling
Concentration of Lactobacillus plantarum at
OD630

Hemicellulose (%)
7 day
35
35
33
33
36
30

0 + with autoclave
without autoclave
1 + with autoclave
without autoclave
2 + with autoclave
without autoclave
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14day
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41
44
31

21day
8
35
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B

Figure 4 Surface characteristics of oil palm shoots after ensiling for 21 days (A) OD600 = 1 (B) OD600 =
0

สรุป
การย่อยสลายเฮมิเซลลูโลสของยอดปาล์มน้้ามันมีอิทธิ พลจากน้้าตาลที่ปราศจากความชื้นอย่างมาก
และการใช้เชื้อแลคโตบาซิลัมแพลนทารัม ท้าให้เกิดการสะสมของกรดแลกติกในการหมัก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท้า
ให้ค่าพีเอชลดลงโดยมีการย่อยเฮมิเซลลูโลสร้อยละ 10 ย่อยสลายเซลลูโลสร้อยละ 2 แต่ในทางกลับกัน แลคโต
บาซิลัมแพนทารัมที่ค่าการดูดกลืนแสง (OD600= 1.0) มีระยะเวลาการหมักที่เหมาะสม 14 วัน มีย่อยสลายเฮมิ
เซลลูโลสร้อยละ 22 และย่อยสลายเซลลูโลสร้อยละ 5 และ ที่ค่าการดูดกลืนแสง (OD600= 1.0) มีความเข้มข้นเชื้อ
10% w/v โดยให้ปริมาณเซลลูโลสสูงสุดร้อยละ 50.3
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การผลิตเซลลูโลสจากน้้าคั้นยอดปาล์มน้้ามันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื้อ
Acetobacter xylinum TISTR 086
Cellulose Production from Oil Palm Shoot Juices Felled for Replanting by Acetobacter xylinum
TISTR 086
เฉลิมเกียรติ แก้วนุ่น1 สมพงศ์ โอทอง2 และนันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์3*
Chalermkiet Kaewnun1, Sompong O-Thong2 and Nantharat Phruksaphithak3*

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา ความเป็ น ไปได้ ข องการใช้ น้ าคั้ น ยอดปาล์ ม น้้ ามั น โค่ น ทิ้ ง เพื่ อ การปลู ก ใหม่

(OPSJ) เพื่อเป็นสารอาหารในการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส (BC) โดยใช้เชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086
โดยพบว่า OPSJ มีน้าตาลทั้งหมด 53.93 กรัมต่อลิตร ทั้งนี้เมื่อใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียที่ 20 ร้อยละโดยปริมาตร
สามารถผลิต BC ได้ 4.14 ± 0.08 กรัมต่อลิตร ถูกเลือกใช้ในการศึกษาต่อ ในการทดลองผลิต BC ในอาหารเลี้ยง
เชื้อ OPSJ ผสมกับ 50 เปอร์เซ็นต์ น้้ามะพร้าวให้ผลผลิต BC สูงสุดเท่ากับ 4.70 ± 0.22 กรัมต่อลิตร เมื่อน้า
OPSJ ย่อยด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส ที่ความเข้มข้น 650 ยูนิตต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง พบว่าได้ปริมาณน้้าตาล 73.93 ± 0.12 กรัมต่อลิตร เมื่อน้า OPSJ ที่ผ่านการย่อยเอนไซม์แอลฟาอะ
ไมเลสผสมกับ 50 เปอร์เซ็นต์ น้้ามะพร้าวสามารถผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสสูงสุดที่ 4.94 ± 0.07 กรัมต่อลิตร ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่า OPSJ สามารถเป็นแหล่งอาหารที่เหมาะสมและราคาถูกส้าหรับการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส

ABSTRACT
The possibility of using oil palm shoot juices (OPSJ) as nutrient and carbon source for the
bacterial cellulose (BC) production by Acetobacter xylinum TISTR 086 was investigated. OPSJ was
mainly composed of total sugars (53.93 g/L). The effects of different inoculums on BC production
highest yield was obtained at inoculums 20% (v/v) (4.14 ± 0.08 g/L). The highest yield was obtained
at OPSJ with coconut juice at mixing ratios 50% (4.70 ± 0.06 g/L). OPSJ was digested with 650 IU/L of
enzyme α-amylase at concentration enzyme at 37 ๐C for 24 h the highest sugar concentration of
73.93±0.12 g/L was obtained. OPTS digested by α-amylase was mixed with coconut juice gave the
highest bacterial cellulose production at OPSJ with coconut juice at mixing ratios 50% (4.94 ± 0.07
g/L). OPSJ was suitable and cheap carbon source for bacterial cellulose production.
Keywords: Bacterial cellulose, Acetobacter xylinum, Oil Palm Shoot Juices
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ค้าน้า
เซลลูโลสเป็น Polysaccharide หรือ Carbohydrate-Polymer ที่พบมากในประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะที่
มีการเจริ ญเติบ โตของพื ช ถึงแม้ว่าจะเป็ นโครงสร้างหลั กของพืช แบคทีเรีย ก็ส ามารถที่ จะสร้ างเซลลู โลสได้
(Tanskul et al., 2013) เซลลูโลสจากแบคทีเรีย (Bacterial Cellulose) เป็นวัสดุชีวภาพซึ่งผลิตจากแบคทีเรียโดย
มีคุณสมบัติที่น่าพอใจ เช่น มีความบริสุทธิ์สูงปราศจากพวกลิกนิน และเฮมิเซลลูโลส มีความเป็นผลึกสูง มีระดับ
ความเป็นพอลิเมอร์สูง มีโครงสร้างระดับนาโน มีความต้านทานแรงดึง มีประสิทธิภาพในการจุน้าสูง และมีความ
เข้ากันได้ทางชีวภาพได้ดี ท้าให้มีการพัฒนาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง
อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการผลิต แบคทีเรียเซลลูโลสก็ต้องมีแหล่ง
คาร์บอนเพื่อใช้ในกระบวนการหมัก เช่น น้้าตาลกลุ่มน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยว น้้าตาลโมเลกุลคู่ และแอลกอฮอล์ แต่
วัตถุดิบเหล่านี้มักมีราคาแพง และบางครั้งให้ผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยปัญหาเหล่านี้น้าไปสู่ต้นทุนที่สูง จึงได้
พยายามที่จะผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียโดยใช้วัตถุดิบทางเลือก เช่น น้้าทิ้งจากการแปรรูปอาหาร กากน้้าตาล
น้้าผลไม้ เปลือกข้าว ฟางข้าวสาลี เฮมิเซลลูโลสจากน้้าเสียการหมักสุรา (Hong et al., 2012) กากน้้าตาลจาก
อ้อย กากผลไม้ต่างๆ และพบว่ าแหล่ งคาร์ บ อนต่าง ๆ ก็ น้ าไปสู่ ก ารเพิ่ มผลผลิ ต และการลดค่าใช้ จ่ ายทาง
เศรษฐกิจ
ปาล์มน้้ามันเมื่อครบอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 20- 25 ปี จะต้องตัดทิ้ง เพื่อปลูกทดแทนต้นเดิ มหรือ
ปล่อยให้ย่อยสลายไปเองในระยะเวลาที่ยาวนาน คีย์ (Kee. 2004) พบว่าต้นปาล์มน้้ามันจะถูกโค่นทิ้งประมาณ
70 ตันของน้้าหนักแห้งต่อไร่ ท้าให้ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีปริมาณต้นปาล์มน้้ามันที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเป็น
จ้านวนมากพร้อมโค่นทิ้งประมาณ 20,000-45,000 ไร่ต่อปี ดังนั้นในแต่ละปีจะมีมวลชีวภาพจากล้าต้นปาล์ม
ประมาณ 1 ล้ านตันต่อปี (อลิศรา และสมพงศ์. 2552) โดยต้นปาล์ มน้้ามัน มีเซลล์ เก็บน้้ าตาล (Sap Cell)
ประมาณร้อยละ 70 ของน้้าหนักต้นเมื่อน้าไปคั้นสดได้น้าตาลมีความเข้มข้น 83 กรัมต่อลิตร น้้าคั้นล้าต้นปาล์ม
ประกอบด้วยน้้าตาล กลูโคส ซูโครส ฟรุกโตส และกาแลกโตส (Kosugi et al., 2010) ซึ่งเป็นน้้าตาลที่ คาดว่า
สามารถน้าไปหมักด้วยแบคทีเรีย Acetobacter xylinum TISTR 086 ในการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสได้
การศึกษาครั้งนี้มีความสนใจจะศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้้าคั้นยอดปาล์มน้้ามันโค่นทิ้งเพื่อการปลูก
ใหม่ ในการหมั ก ร่ ว มกั บ น้้ า มะพร้ า วเป็ น อาหารเลี้ ย งเชื้ อ หาสภาวะที่ เ หมาะสมในผลิ ต เซลลู โ ลสจากเชื้ อ
Acetobacter xylinum TISTR 086 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่จะใช้ทดแทนแหล่งอาหารที่มีราคาแพงและแหล่ง
เซลลูโลสจากพืชที่ใช้ระยะเวลาในการผลิตนานกว่าการผลิตจากแบคทีเรียที่ใช้เวลาน้อย และให้ ผลผลิตที่มี
คุณภาพดีทดแทนการใช้พืชลดการท้าลาย ต้นไม้นอกจากนี้อาจช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

อุปกรณ์และวิธีการ
เตรียมตัวอย่างน้้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามัน
น้ายอดต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่ (อายุประมาณ 25 ปี) มาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้น
น้ามาบดด้วยเครื่องบด (Hammer Mill) น้ามาวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดใช้วิธี Anthrone Method
(Ashwell.1957) และเก็ บ น้้ าคั้น ไว้ ที่ อุณ หภู มิ -20 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อน้ าไปใช้ ใ นการผลิ ตเซลลู โลสโดยเชื้ อ
Acetobacter xylinum TISTR 086 ต่อไป
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ศึกษาปริมาณน้้าตาลของน้้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ α-Amylase
น้าน้้าคั้น จากยอดปาล์มน้้ ามันมาใส่ขวดรูป ชมพู่ 100 มิลลิลิตร แล้วน้าไปนึ่งฆ่ าเชื้อที่อุณหภูมิ 121
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติมเอนไซม์ α-Amylase ที่ความเข้มข้น 0, 130, 390, 650, 910, 1170 และ
1300 ยูนิตต่อลิตร เก็บผลทุก ๆ 6 ชั่วโมง น้าไปวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดใช้วิธี Anthrone Method
(Ashwell. 1957) เลือกความเข้มข้น และชั่วโมงของเอนไซม์ α-Amylase ที่ให้ปริมาณน้้าตาลสูงสุดท้าการ
ทดลองผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส
ศึกษาการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสของเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086
เริ่มต้นทดสอบความสามารถในการผลิต แบคทีเรียเซลลูโลสกับปริมาณกล้าเชื้อโดยใช้กล้าเชื้อที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (v/v) เลือกความเข้มข้นที่ผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสได้สูงสุดไปใช้ในการทดลองต่อไป
จะผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใส่ในขวดดูแรน ขนาด 250 มิลลิมิตร โดยใช้น้าคั้นจากยอด
ปาล์มน้้ามันร่วมกับน้้ามะพร้าวโดยมีการใช้รหัสตัวอย่างเป็น P0(0:100), P90(90:10), P80(80:20), P70(70:30),
P60(60:40), P50(50:50) และ P100(100:0) (%v/v) และใช้น้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยเอนไซม์
α-Amylase ที่ความเข้มข้นและเวลาที่ให้ ผลของน้้าตาลมากที่สุดหมักร่วมกับ น้้ามะพร้าวโดยมี การใช้รหั ส
ตัวอย่างเป็น EP0(0:100), EP90(90:10), EP80(80:20), EP70(70:30), EP60(60:40), EP50(50:50) และ
EP100(100:0) (%v/v) ปรับ pH เท่ากับ 4 ด้วย Acetic Acid น้าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15
นาที เติมเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter xylinum TISTR 086 ที่ปริมาณเชื้อตั้งต้นที่ผลิตเซลลูโลสได้ดีที่สุด บ่มทิ้งไว้
เลี้ยงเชื้อบ่มในสภาวะนิ่ง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในสถานที่ที่ไม่มีมดหรือแมลงหวี่ ทิ้งไว้เป็นเวลา 10 วัน
ควรมาตรวจดูการปนเปื้อนจากเชื้อราทุ กๆ 2 วัน หากพบการปนเปื้ อนให้ก้ า จั ดทิ้ง เมื่อบ่ มเสร็จ จะมีแผ่ น วุ้ น
แบคทีเรียเซลลูโลสที่ผิวหน้าอาหารและจะมีการผลิตกรดอะซิติกขึ้น
ท้าบริสุทธิ์เซลลูโลสที่ได้จากเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086
หลังจากการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียแล้ว น้าแผ่นเซลลูโลสมาตัดเป็นชิ้นเหมือนลูกเต๋าน้ามาต้มเดือด
ด้วยน้้ากลั่นจนกว่า pH ประมาณ 7 แล้วต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 30 นาที เพื่อก้าจัดเซลล์ที่เจือปนออก น้าชิ้นของเซลลูโลสจากแบคทีเรียมาต้มด้วยน้้ากลั่นอีกครั้งเพื่อก้าจัด
ส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อและสารตกค้างอื่นออก จนได้เซลลูโลสสีใสที่ pH ประมาณ 7 สุดท้ายเซลลูโลส
จากแบคทีเรียที่บริสุทธิ์ถูกท้าให้แห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส อบไว้จนกว่าจะแห้งและได้น้าหนักที่คงที่
การวิ เ คราะห์ หมู่ ฟังก์ชันของเซลลู โลสด้ว ยฟูเ รีย ร์ทรานสฟอร์ม อิ นฟราเรด สเปกโตรโฟโทมิ เ ตอร์
(Fourier Transforms Infrared Spectrometry ; FT-IR)
เซลลูโลสจากแบคทีเรียบริสุทธิ์จะถูก วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเครื่อง Fourier Transforms Infrared
Spectrometer ในโหมด Attenuated Total Reflectance (ATR) เพื่อยืนยันโครงสร้างของเซลลูโลสโดยต้องน้า
แบคทีเรีย เซลลูโลสที่อบแห้ งไว้ น้ าไปเก็บไว้ใ นโถดูดความชื้นเป็น เวลา 2 ชั่วโมง หรือจนกว่าแผ่ น แบคที เรี ย
เซลลูโลสจะมีน้าหนักคงที่ จากนั้นน้าตัวอย่างมาวางบนกระจก ZnSe แล้วท้าการวิเคราะห์ในช่วงความยาวคลื่น
4000-650 เซนติเมตร โดยมีความละเอียดของการวิเคราะห์ (Scan) เท่ากับ 16 รอบและความละเอียดของการ
วิเคราะห์เท่ากับ 4
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของปริมาณน้้าตาลของน้้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ α-Amylase
จากการศึกษาการย่อยน้้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามัน ด้วยเอนไซม์ที่ความเข้มข้นต่างกัน ซึ่งทดลองโดย
เลือกตัวอย่างที่มีการย่อยเป็นเวลา 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 และ 48 ชั่วโมง พบว่าการย่อยน้้าคั้นจากยอด
ปาล์มน้้ามันด้วยเอนไซม์ ที่ความเข้มข้นของเอนไซม์ 650 ยูนิตต่อลิตร ให้ผลของน้้าตาลทั้งหมดได้ดีที่สุด และเมื่อ
มาดูระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยพบว่าที่ 24 ชั่วโมง จะมีค่าความเข้มข้นของน้้าตาลทั้งหมดมากที่สุดที่ 73.93 กรัม
ต่อลิตร รองลงมาคือชั่วโมงที่ 30 และ 36 ตามล้าดับ (Figure 1)เมื่อใช้ความเข้มข้นปริมาณของเอนไซม์ต่อซับสเต
รดมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ไม่เหมาะสม อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงเนื่องจากไม่มีเอนไซม์และซับสเตรดเหลือ
พอที่จะท้าปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีอาจหยุดชะงัดได้ด้วยสารประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่า “ตัวยับยั้งเอนไซม์” ทั้งนี้การ
ย่อยน้้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามันด้วยเอนไซม์ ซึ่งใช้เอนไซม์ α-Amylase ช่วยในการย่อยสลายกลุ่มแป้งที่อยู่ในน้้า
ค้นจากยอดปาล์มน้้ามันเพื่อเลือกตัวอย่างที่มกี ารย่อยได้ปริมาณน้้าตาลดีที่สุดใช้เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงเชื้อในการ
ผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส

Figure 1 The total sugar contents obtained from various concentration of enzyme α-amylase and
digestion time.
ผลของการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสของเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086
จากการศึกษาผลของปริมาณหัวเชื้อเริ่มต้นที่เหมาะสมในการผลิต แบคทีเรียเซลลูโลสโดยใช้ หัวเชื้ อ
Acetobacter xylinum TISTR 086 ที่ 10, 20 และ 30 % บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 วัน พบว่าปริมาณหัวเชื้อ
เริ่มต้นจะมีผลต่อการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสโดยความหนาและน้้าหนัก โดยพบว่าที่หัวเชื้อ 20% จะให้ผลในการ
ผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสมากที่สุดที่ 4.14±0.12 กรัมต่อลิตร แต่เมื่อเพิ่มปริมาตรหัวเชื้อเป็น 30% จะท้าให้การผลิต
แบคทีเรียเซลลูโลสลดลง ดังนั้นปริมาณหัวเชื้อเริ่มต้นที่เหมาะสมในผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสคือ 20 % (Table 1)
หากมีการใช้เชื้อเริ่มต้นในปริมาณมากกว่านี้จะท้าให้การผลิตเซลลูโลสของเชื้อลดลง และพบว่าจ้านวนเซลล์

105

สาขาวิทยาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

แบคทีเรียจะหนาแน่นมากเกินไป ท้าให้เกิดภาวะการแข่งขัน ท้าให้มีการผลิตเซลลูโลสลดลง (พันทิพา โพธิ์วัน.
2547).
Table 1 Results of inoculums in different rates for yields of production.
Inoculums Initial sugar
Final
Initial Final Thickness
(g/L)
sugar (g/L) pH pH of BC(mm)
10%
20%
30%

84.39
84.39
84.39

45.15
43.72
49.29

4.50
4.50
4.50

3.62
3.48
3.42

18.4±0.11
21.7±0.14
18.8±0.13

BC (g/l)

Yield (g BC/g
Sugar

3.59±0.11
4.14±0.12
3.46±0.15

0.0425± 0.003
0.0490±0.001
0.0410±0.001

จากการศึกษาการผลิตเซลลูโลสด้วยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086 ในอาหารเลี้ยงเชื้อร่วมของ
น้้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามันกับน้้ามะพร้าวที่อัตราส่วน P100 (100:0), P90 (90:10), P80 (80:20), P70 (70:30),
P60 (60:40), P50 (50:50) และ P0 (0:100) ตามล้าดับ และน้้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วย
เอนไซม์กับน้้ามะพร้าวที่อัตราส่วน EP100 (100:0), EP90 (90:10), EP80 (80:20), EP70 (70:30), EP60
(60:40), EP50 (50:50) และ EP0 (0:100) โดยบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน พบว่าตัวอย่าง
P50 (น้้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามัน 50 : 50 น้้ามะพร้าว) ให้ผลผลิตเซลลูโลสสูงสุดที่ 4.70 ± 0.22 กรัมต่อลิตร มีค่า
Yield เท่ากับ 0.0743 ± 0.001 g Bacterial Cellulose /g Sugar โดยมีความหนา 27.00 มิลลิเมตร และมี pH ที่
ลดลงอยู่ที่ 4.18 และในตัวอย่าง EP50 (น้้าคั้นจากยอดปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ α-Amylase ที่
ความเข้มข้น 650 IU/L เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 50% : น้้ามะพร้าว 50%) ให้ผลผลิตเซลลูโลสสูงสุดที่ 4.94 ± 0.07
กรัมต่อลิตร มีค่า Yield เท่ากับ 0.0637 ± 0.005 g Bacterial Cellulose /g Sugar โดยมีความหนา 30.75
มิลลิเมตร และมี pH ที่ลดลงอยู่ที่ 3.80 (Table 2, Figure 2) จากผลการทดลองแสดงให้เห็น ว่าน้้าคั้นจากยอด
ปาล์มน้้ามันสามารถเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนซึ่ง อาจส่งผลต่อการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสได้
และพบว่าค่า pH ก็จะลดลงเมื่อมีการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสเนื่องจากเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086
จะผลิตกรดอะซิติกออกมา
Table 2 Yield of bacterial cellulose production in fermentation media OPSJ and OPSJ was digested
with enzyme amylase.
Sample
Initial
Final
Initial Final Thickness
BC (g/l)
Yield (g BC/g
sugar (g/L) sugar (g/L) pH
pH
of BC(mm)
Sugar)
P100
50.31
10.31
4.50 4.35 19.50±1.06 3.54±0.35 0.0704±0.008
P90
51.33
10.56
4.50 4.31 19.50±1.77 3.56±0.41 0.0694±0.009
P80
53.88
15.56
4.50 4.30 21.00±0.71 3.72±0.13 0.0689±0.002
P70
55.61
14.23
4.50 4.28 23.00±0.00 4.11±0.05 0.0739±0.003
P60
61.48
10.71
4.50 4.23 23.50±0.35 4.11±0.07 0.0669±0.003
P50
63.21
13.42
4.50 4.18 27.00±0.71 4.70±0.22 0.0743±0.001
P0
75.41
17.50
4.50 3.56 24.00±0.71 4.18±0.08 0.0555±0.003
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EP100
EP90
EP80
EP70
EP60
EP50
EP0

73.78
71.73
74.64
75.71
76.73
77.70
83.06

32.76
30.97
30.87
32.04
27.19
27.14
20.26

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

สาขาวิทยาศาสตร์

3.96
3.93
3.94
3.83
3.83
3.80
3.77

23.50±0.70
25.50±0.70
24.50±0.70
25.50±0.70
26.25±0.35
30.75±1.06
24.00±1.41

4.31±0.09
4.41±0.21
4.39±0.03
4.59±0.24
4.67±0.00
4.94±0.07
4.18±0.06

0.0584±0.001
0.0615±0.001
0.0590±0.003
0.0606±0.000
0.0610±0.004
0.0637±0.005
0.0504±0.002

Figure 2 Bacterial cellulose production in fermentation media OPSJ and OPSJ was digested with
enzyme amylase.
การวิ เ คราะห์ หมู่ ฟังก์ชันของเซลลู โลสด้ว ยฟูเ รีย ร์ทรานสฟอร์ม อิ นฟราเรด สเปกโตรโฟโทมิ เ ตอร์
(Fourier Transforms Infrared Spectrometry ; FT-IR)
การพิสูจน์เอกลักษ์ของเซลลูโลสที่ผลิตโดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086 ด้วยเครื่อง Fourier
Transforms Infrared Spectrometer ในโหมด Attenuated Total Reflectance (ATR) แสดงผลการศึกษาดัง
(Figure 3) พบสัญญาณการดูดกลืนที่กว้างในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 3000 และ 3600 cm-1 ซึ่งแสดงแถบ
การยืดของหมู่ไฮดรอกซิล (-OH group) ของหน่วยกลูโคส ซึ่งซ้อนทับกับแถบการยืดของหมู่เมททิล (-CH group)
จึงพบสัญญาณการดูดกลืนเล็กน้อยในช่วงความยาวคลื่น 2800 – 2900 cm-1 นอกจากนี้ยังพบการดูดกลืนที่
ความยาวคลื่นประมาณ 1076 - 1023 cm-1 เป็นการสั่นของพันธะ C-O-C ของ anhydroglucose การดูดกลืนที่
ความถี่ประมาณ 1150 cm-1 นั้นแสดงถึงพันธะ C-C (Castro et al., 2012)
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Figure 3 FT-IR spectrum of the BC membrane obtained from OPSJ with coconut juice.

สรุป
น้้าคั้นยอดปาล์มน้้ามันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่ (OPSJ) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้้าตาลทั้งหมด 53.93
กรัมต่อลิตร สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารในการผลิต แบคทีเรียเซลลูโลสโดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR
086 ได้ 4.70 ± 0.06 และ 4.94 ± 0.07 กรัมต่อลิตร ดังนั้น OPSJ สามารถเป็นแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมและ
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การแยกและการศึกษาคุณสมบัตโิ ปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยจากปลาส้ ม
Isolation and Preliminary Determination of Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria from
Pla Som
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แลคติกแอซิดแบคที เรี ยหลายสายพันธุ์มีคุณสมบัติเป็ นโปรไบโอติก ซึDงสามารถส่งเสริ มสุขภาพของ
ุ สมบัติโปรไบโอติก จากการนําแลค
ผู้บริ โภคได้ การศึกษานี Kมีวตั ถุประสงค์เพืDอหาแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทีDมีคณ
ติกแอซิดแบคทีเรี ยจํานวน 10 ไอโซเลต (K1 – K10) ทีDแยกได้ จากปลาส้ มมาทดสอบการทนกรด และเกลือนํ Kาดี
ซึงD เป็ นคุณสมบัติหลักของโปรไบโอติก พบว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 สามารถทนกรดทีD pH เท่ากับ 2 ได้ ดี
ทีDสดุ และการเจริ ญของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยดังกล่าวก็ไม่ถูกกระทบโดยเกลือนํ KาดีทีDความเข้ มข้ นเท่ากับ 0.2%
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 ไม่สามารถยับยังK Escherichia coli O157:H7
ATCC 43895 และ Staphylococcus aureus ATCC 25923 ได้ เมืDอนําแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 ไป
ตรวจสอบสายพันธุ์ด้วยวิธี 16S rDNA sequence analysis พบว่าลําดับเบสของ 16S rDNA ของแลคติกแอซิด
แบคทีเรี ยดังกล่าวคล้ ายกับลําดับเบสของ 16S rDNA ของ Lactococcus lactis subsp. lactis strain IL 1403
ด้ วยเปอร์ เซ็นต์ความคล้ ายคลึง (% homology) เท่ากับ 99% แลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทีDมีคณ
ุ สมบัติหลักของโปร
ไบโอติกทีDได้ จากการทดลองนี Kสามารถนําไปศึกษาต่อเพืDอใช้ ประโยชน์ในอนาคต

ไม่ม

ABSTRACT
Many strains of lactic acid bacteria have probiotic properties that can promote consumers’
health. This study aims to find lactic acid bacteria having probiotic properties. Ten isolates of lactic
acid bacteria (K1 – K10) isolated from Pla Som (fermented fish) were tested for their tolerance to acid
and to bile salt, major probiotic properties. It was found that lactic acid bacteria K8 was the most
tolerant isolate to acid at pH 2 and its growth was not affected by bile salt at the concentration of
0.2%. However, the study showed that lactic acid bacteria K8 did not have antimicrobial ability
against Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895 and Staphylococcus aureus ATCC 25923. When
lactic acid bacteria K8 was subjected to the identification by using 16S rDNA sequence analysis, it
was found that its 16S rDNA sequence showed 99% homology to that of Lactococcus lactis subsp.
lactis strain IL 1403. Lactic acid bacteria with major probiotic properties obtained from this study can
be further characterized in order to utilize it in the future.

Key Words: lactic acid bacteria, probiotic, pH tolerance, bile salt tolerance
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โปรไบโอติก (probiotics) คือ จุลินทรี ย์ทีDมีชีวิตเมืDอบริ โภคไปแล้ วก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย ซึงD อาจ
ช่วยป้องกันหรื อรักษาโรคต่าง ๆ ทีDเกิดขึ Kน เป็ นจุลินทรี ย์ประจําถิDน (normal flora) โดยจุลินทรี ย์เหล่านี Kมักพบใน
ทางเดินอาหารของคนและสัตว์ นอกจากนี Kยังสามารถพบในอาหาร คุณสมบัติของโปรไบโอติกทีDสําคัญทีDนิยมใช้
ในการจัดจําแนก ได้ แก่ ความสามารถในการยับยังK การเจริ ญของแบคทีเรี ยก่อโรค ความสามารถในการทนต่อ
สภาวะในทางเดิ น อาหาร เช่ น สภาวะความเป็ นกรดในกระเพาะอาหาร และสภาวะการมี นําK ดี ในลํ าไส้ เ ล็ก
ความสามารถในการยึดเกาะผนังลําไส้ ความสามารถในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต ความสามารถในการ
กระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กันร่ างกาย เป็ นต้ น (Ouwehand et al., 2002) มีจุลินทรี ย์หลากหลายชนิดทีDมีคณ
ุ สมบัติเป็ น
โปรไบโอติก แต่จุลินทรี ย์โปรไบโอติกส่วนใหญ่เป็ นแบคทีเรี ยกลุ่มทีDสร้ างกรดแลคติก (lactic acid bacteria)
ตัวอย่างเช่น Lactobacillus, Bifidobacterium, Peddiococcus นอกจากแบคทีเรี ยแล้ ว ยังมีจุลินทรี ย์กลุ่มยีสต์
ได้ แก่ Candida pintoleppesii, Saccharomyces cerevisiae และรา ได้ แก่ Aspergillus niger และ
Aspergillus oryzae เป็ นต้ น (Ljungh and Wadstrom, 2006)
ในปั จจุบันมีการนําจุลินทรี ย์ทีDมีคุณสมบัติเป็ นโปรไบโอติกมาใช้ ประโยชน์ อย่างกว้ างขวางทังK ในด้ าน
อุตสาหกรรมอาหาร ทางด้ านการเกษตร และทางด้ านการแพทย์ ตัวอย่ างของการนํ าโปรไบโอติกมาใช้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ใช้ แบคทีเรี ยโปรไบโอติกในรู ปแบบทีDเป็ นส่วนผสมอาหารเสริ มแบบแคปซูล เป็ นผงผสม
กับ เครืD อ งดืD ม และลูก อม การเติ ม โปรไบโอติ ก เข้ าไปเพืD อ ให้ อ าหารดัง กล่ าวมี ป ระโยชน์ ต่ อ สุข ภาพร่ า งกาย
(Mugambi et al., 2014) การนําโปรไบโอติกมาใช้ ในการเกษตร เช่น การนําโปรไบโอติกไปผสมในอาหารเลี Kยง
สัต ว์ เ พืD อ เพิD ม อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตและส่ ง เสริ ม ระบบภู มิ ค้ ุ ม กัน ของสัต ว์ (Rattanachaikunsopon and
Phumkhachorn, 2010) ส่วนการนําโปรไบโอติกมาใช้ ทางการแพทย์ เช่น ใช้ เป็ นพาหะนําดีเอ็นเอวัคซีน (DNA
vaccine delivery vehicle) เข้ าสู่ร่างกายคนและสัตว์เพืDอไปกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กันของร่ างกาย (Medina et al.,
2010)
จากประโยชน์ ข องโปรไบโอติ ก ทีD ก ล่า วมาข้ างต้ น ทํ า ให้ ก ารศึก ษานี มK ุ่ง เน้ น ทีD จ ะแยกแลคติ ก แอซิ ด
แบคทีเรี ยจากอาหาร และทดสอบความสามารถในการเป็ นโปรไบโอติกของแลคติดแอซิดแบคทีเรี ยดังกล่าว โปร
ไบโอติกทีDได้ จากการศึกษานี Kสามารถนําไปศึกษาต่อเพืDอใช้ ประโยชน์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็ นในด้ านอุตสาหกรรม
อาหาร ทางด้ านการเกษตร หรื อทางด้ านการแพทย์

อุปกรณ์ และวิธีการ

อาหารหมักทีJใช้ ในการแยกและคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรี ย
อาหารหมักทีDใช้ ในการแยกและคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรี ย ได้ แก่ ปลาส้ ม ซึงD ได้ จากตลาดวาริ น
เจริ ญศรี อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จุลินทรี ย์ทดสอบ
จุลินทรี ย์ก่อโรคทีD ใช้ ในการทดสอบความสามารถในการยับยังK การเจริ ญของจุลินทรี ย์ (antimicobial
activity) ทีDใช้ ในการศึกษานี K ได้ แก่ Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895 และ Staphylococcus aureus
ATCC 25923
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การแยกและคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยจากอาหารหมัก
การแยกและคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยจากตัวอย่างอาหารหมัก มีขนตอนดั
ัK
งนี K ชังD ตัวอย่างอาหาร
5 กรัม ใส่ในสารละลาย 0.85% (w/v) NaCl ปริ มาตร 45 มิลลิลิตร ผสมให้ เข้ ากัน นําเฉพาะส่วนนํ KามาเจือจางทีD
ระดับความเจือจาง 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 และ 10-6 นําทุกความเจือจางมาทําการ spread plate บนอาหาร MRS
agar นําไปบ่มทีDอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวD โมง หลังจากการบ่มเป็ นเวลา 24 ชัวD โมง ทําการ
คัดเลือกเฉพาะโคโลนีเดีDยว ๆ (single colony) ทีDเจริ ญบนอาหาร MRS agar ไปเพาะเลี Kยงใน MRS broth
ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร นําแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทีDคดั เลือกไว้ ไปตรวจสอบลักษณะรู ปร่ างของเซลล์ โดยการย้ อมสี
แกรม และทดสอบการสร้ างเอนไซม์คะตะเลส (catalase)
การเก็บรักษาแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยในรู ป glycerol stock culture ทําโดยนํา culture ของแลคติก
แอซิดแบคทีเรี ยทีDเลี Kยงใน MRS broth ทีDอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวD โมง ปริ มาตร 600 ไมโครลิตร
มาเติม glycerol ปริ มาตร 400 ไมโครลิตร จากนันK นําไปเก็บไว้ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพืDอไว้ ใช้ ในการ
ทดลองต่อไป

าน
ําเส
นอ
ผ

การตรวจสอบความสามารถในการทนกรดของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ย
การตรวจสอบความสามารถในการทนกรดของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทําโดยใช้ วิธีทีDดดั แปลงมาจากวิธี
ของ Jin et al. (1998) ซึงD มีขนตอนการทํ
ัK
าดังนี K เลี Kยงแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยในอาหาร MRS broth ปริ มาตร 5
มิลลิลิตร และบ่มทีD 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวD โมง ถ่ายเชื Kอ 20 ไมโครลิตร ลงในอาหาร MRS broth
ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร ทีDปรับ pH ให้ มีค่าเท่ากับ 2 (ชุดทดลอง) ส่วนชุดควบคุมใช้ อาหาร MRS broth ทีDไม่มีการ
ปรับ pH (ซึงD มี pH เท่ากับ 6.8) วิเคราะห์ความเข้ มข้ นของเชื KอเริD มต้ นทีD 0 ชัวD โมง และหลังจากบ่มเป็ นเวลา 24
ชัวD โมง ทีDอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยการวัดค่าความขุ่น (optical density) ของ culture ทีDความยาวคลืDน
เท่ากับ 600 นาโนเมตร
เปอร์ เซ็นต์การรอดชีวิต (% survival) คํานวณได้ จากสูตรดังต่อไปนี K
(ค่าความขุ่นของชุดทดลอง/ค่าความขุ่นของชุดควบคุม) x 100

ไม่ม

การตรวจสอบความสามารถในการทนเกลือนําN ดีของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ย
การตรวจสอบความสามารถในการทนเกลือนํ าK ดีของแลคติกแอซิดแบคที เรี ยทํ าโดยใช้ วิธีทีDดัดแปลง
มาจากวิธีของ Jin et al. (1998) ซึงD มีขนตอนการทํ
ัK
าดังนี K เลี Kยงแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยในอาหาร MRS broth
ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร และบ่มทีD 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวD โมง ถ่ายเชื Kอ 20 ไมโครลิตร ลงในอาหาร MRS
broth ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร ทีDเติม Ox bile powder (Sigma Aldrich, USA) ให้ มีความเข้ มข้ นสุดท้ ายเท่ากับ 2%
(w/v) (ชุดทดลอง) วิเคราะห์ ความเข้ มข้ นของเชื KอเริD มต้ นทีD 0 ชัวD โมง และหลังจากบ่มเป็ นเวลา 24 ชัวD โมง ทีD
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยการวัดค่าความขุ่น (optical density) ของ culture ทีDความยาวคลืDนเท่ากับ 600
นาโนเมตร ชุดควบคุมของการทดลองนีใK ห้ ทําทุกอย่างเหมือนกับชุดทดลองเพี ยงแต่ในชุดควบคุมไม่มีการเติม
เกลือนํ Kาดีใน MRS broth การหาเปอร์ เซ็นต์การรอดชีวิต (% survival) ใช้ สตู รทีDได้ กล่าวมาข้ างต้ น
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การตรวจสอบความสามารถของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยในการยับยังN การเจริญของจุลินทรี ย์ก่อโรค
การตรวจสอบความสามารถของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยในการยับยังการเจริ
K
ญของจุลินทรี ย์ก่อโรคทํา
โดยเลี Kยงแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยในอาหาร MRS broth บ่มทีDอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวD โมง นํา
culture ทีDได้ ตรวจสอบความสามารถในการยับยังการเจริ
K
ญของจุลินทรี ย์ก่อโรค โดยวิธี culture spot test ซึงD มี
ขันตอนการทํ
K
าดังนี K นําจุลินทรี ย์ทดสอบ Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895 และ Staphylococcus
aureus ATCC 25923 ทีDเลี Kยงไว้ ในอาหาร nutrient broth (NB) และบ่มทีDอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชัวD โมง มาป้าย (swab) บนจานอาหาร nutrient agar (NA) หยด culture ของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยปริ มาตร
5 ไมโครลิตร ลงบนรอยป้ายของจุลินทรี ย์ก่อโรค นําจานเลี Kยงเชื Kอไปบ่มทีDอณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24
ชัวD โมง บันทึกผลโดยการวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางของบริ เวณยับยังK ซึงD เกิดเป็ นวงใส (clear zone) ขึ Kนรอบๆ หยดของ
แลคติกแอซิดแบคทีเรี ย การทดสองนี Kใช้ อาหาร MRS broth ทีDปลอดเชื Kอเป็ น control

ไม่ม
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การศึกษาจัดจําแนกชนิดของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยโดยวิธี 16S rDNA sequence analysis
การศึกษาจัดจําแนกชนิดของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยโดยวิธี 16S rDNA sequence analysis ทําโดย
สกัด genomic DNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยด้ วยชุดสกัดสําเร็ จรู ป Genomic DNA Extraction Kit Mini
(RBC Bioscience, Taipei, Taiwan) โดยทําตามคําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิต (Real Biotech Corporation,
Taiwan) นํา genomic DNA ทีDได้ มาใช้ เป็ นแม่แบบ (template) เพืDอทํา PCR (polymerase chain reaction) โดย
ใช้ primer 2 ชนิด ได้ แก่ FD1 (5’ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’) และ RP2 (5’
ACGGCTACCTTGTTACGACTT 3’) สภาวะทีDใช้ ในการทํา PCR คือ 94 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที 1 รอบ,
94 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 นาที, 55 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 นาที และ 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 นาที
30 รอบ และ 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 นาที 1 รอบ นํา PCR product ทีDได้ ไปตรวจวิเคราะห์ลําดับเบสด้ วย
เครืD อง automated DNA sequencer (BioDesign Co., Ltd., Prathumthani. Thailand) แล้ วนําลําดับเบสทีDได้ ไป
เปรี ยบเทียบกับลําดับเบสของ 16S rDNA ในฐานข้ อมูล GENBANK โดยใช้ โปรแกรม BLASTN (Basic Local
Alignment Search Tools) เพืDอหาค่าเปอร์ เซ็นต์ความคล้ ายคลึง (% homology) ระหว่างลําดับเบสของ 16S
rDNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยกับลําดับเบสของ 16S rDNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยในฐานข้ อมูล
GENBANK

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การแยกและคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยจากอาหารหมัก
หลังจากการแยกแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยจากปลาส้ มบนอาหาร MRS agar ซึงD เป็ น selective medium
สําหรับแลคติกแอซิดแบคทีเรี ย ได้ ทําการคัดเลือกโคโลนีของแบคทีเรี ยทีDเจริ ญบนอาหาร MRS agar ทีDเห็นเป็ น
โคโลนีเดีDยว ๆ 10 โคโลนี เพืDอใช้ ในการทดลองต่อไป โดยหลักการคัดเลือกได้ พยายามคัดเลือกโคโลนีทีDมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน นําโคโลนีของแบคทีเรี ยทีDคดั เลือกไว้ ไปเลี Kยงในอาหาร MRS broth แล้ วเก็บในรู ป glycerol stock
แลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทีDเก็บไว้ ทงั K 10 ไอโซเลต (isolate) ถูกให้ รหัสเป็ น K1 – K10
แลคติ ก แอซิ ด แบคที เ รี ย ทีD ส ามารถถูก นํ าไปใช้ เ ป็ นโปรไบโอติ ก ได้ จํ าเป็ นต้ อ งมี คุณ สมบัติ ห ลัก และ
คุณสมบัติเสริ ม ดังนี K
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ลง
าน

คุณสมบัติหลักของการเป็ นโปรไบโอติก ได้ แก่ ความสามารถในการทนกรด และความสามารถในการทน
เกลือนํ Kาดี สาเหตุทีDคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวถูกจัดเป็ นคุณสมบัติหลักของโปรไบโอติก เนืDองจากแบคทีเรี ยทุกชนิดทีDจะ
นําไปใช้ เป็ นโปรไบโอติกจําเป็ นต้ องมีคณ
ุ สมบัติเหล่านี K มิเช่นนันแบคที
K
เรี ยก็จะถูกทําลายโดยกรด และเกลือนํ Kาดี
ในระบบทางเดินอาหาร
คุณสมบัติเสริ มของการเป็ นโปรไบโอติกมีมากมาย ตัวอย่างเช่น ความสามารถในยับยังจุ
K ลินทรี ย์ก่อโรค
ความสามารถในการยึดเกาะทีDผนังลําไส้ ความสามารถในการแข่งขันกับเชื Kอก่อโรคในการยึดเกาะกับผนังลําไส้
ความสามารถในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต และความสามารถในการส่งเสริ มระบบภูมิค้ ุมกันของร่ างกาย
เป็ นต้ น สาเหตุทีDคุณสมบัติดงั กล่าวถูกจัดเป็ นคุณสมบัติเสริ มของโปรไบโอติก เนืDองจากแบคทีเรี ยทีDจะนําไปใช้
เป็ นโปรไบโอติกอาจมีหรื อไม่มีคณ
ุ สมบัติเหล่านี Kก็ได้
ในการศึกษานี Kได้ นําแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทีDคดั เลือกไว้ ทงั K 10 ไอโซเลตไปทดสอบความสามารถในการ
ทนกรด และเกลือนํ Kาดี ซึงD เป็ นคุณสมบัติหลักของโปรไบโอติก และนําไอโซเลตทีDทนกรดและเกลือนํ Kาดีได้ ดีทีDสุด
ไปทดสอบความสามารถในการยับยังจุ
K ลินทรี ย์ก่อโรค ซึงD ได้ แก่ E. coli O157:H7 ATCC 43895 และ S. aureus
ATCC 25923

าน
ําเส
นอ
ผ

การตรวจสอบความสามารถในการทนกรดของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ย
โดยปกติกระเพาะอาหารของคนมีสภาวะเป็ นกรด โดยมี pH ประมาณ 2 ซึงD เป็ นสภาวะทีDเหมาะสม
สําหรับการทํางานของเอนไซม์ย่อยโปรตีนทีDมีชืDอว่า pepsin ดังนันแลคติ
K
กแอซิดแบคทีเรี ยทีDจะใช้ เป็ นโปรไบโอติก
ได้ จงึ จําเป็ นทีDจะต้ องสามารถทนต่อสภาวะทีDเป็ นกรด ทีD pH 2 ได้ มิเช่นนันแล้
K วแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยก็จะถูก
ทําลายทีDกระเพาะอาหาร และไม่สามารถทําหน้ าทีDเป็ นโปรไบโอติกได้
การทดลองนี Kเป็ นการทดสอบความสามารถของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทีDคดั เลือกไว้ ทงั K 10 ไอโซเลต ใน
การทนกรดทีD pH 2 ซึงD พบว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 สามารถทนกรดทีD pH 2 ได้ ดีทีDสดุ (มี % survival สูง
ทีDสดุ ) (Table 1)

ไม่ม

การตรวจสอบความสามารถในการทนเกลือนําN ดีของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ย
การย่อยไขมันทีDเกิดขึนK ในลําไส้ เล็กของคนจําเป็ นต้ องอาศัยการทํางานร่ วมกันระหว่างเอนไซม์ lipase
และเกลือนํ Kาดี โดยในลําไส้ เล็กของคนปกติมกั มีเกลือนํ KาดีทีDความเข้ มข้ นประมาณ 0.2% ถึง 2% (Kristoffersen
et al. 2007) ด้ วยเหตุทีDเกลือนํ KาดีสามารถยับยังK การเจริ ญของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยได้ ดังนันK แลคติกแอซิด
แบคทีเรี ยทีDจะใช้ เป็ นโปรไบโอติกได้ จึงจําเป็ นทีDจะต้ องสามารถทนต่อเกลือนํ KาดีทีDความเข้ มข้ น 0.2% ถึง 2% ได้
มิเช่นนันแล้
K ว แลคติกแอซิดแบคทีเรี ยก็จะถูกทําลายทีDลําไส้ เล็ก และไม่สามารถทําหน้ าทีDเป็ นโปรไบโอติกได้ ใน
การทดลองนี Kเลือกใช้ เกลือนํ KาดีทีDความเข้ มข้ น 0.2% เพืDอเพิDมโอกาสในการพบแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทีDสามารถ
ทนเกลื อนํ าK ดี ได้ หากในอนาคตต้ องการพัฒ นาให้ แลคติก แอซิด แบคที เ รี ย ทนเกลือนํ าK ดี ได้ มากขึนK ก็ส ามารถ
ทําได้ โดยการนําไปเลี Kยงในอาหารเลี KยงเชือK ทีDมีการเพิDมความเข้ มข้ นของเกลือนําK ดีขึ Kนเป็ นขันK ๆ เช่น จาก 0.2%
เป็ น 0.25%, 0.5%, 0.75% และ 1% ตามลําดับ เป็ นต้ น
การทดลองนีเK ป็ นการทดสอบความสามารถของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทีDคดั เลือกไว้ ทังK 10 ไอโซเลต
(isolate) ในการทนเกลือนํ KาดีทีDความเข้ มข้ น 0.2% ซึงD พบว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทุกไอโซเลต ยกเว้ นรหัส K3,
K4 และ K6 สามารถเจริ ญในอาหาร MRS broth ทีDมีเกลือนํ Kาดี 0.2% และทีDไม่มีเกลือนํ Kาดีได้ ใกล้ เคียงกันมาก
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สังเกตได้ จาก % survival ทีDมีคา่ เท่ากับหรื อใกล้ เคียงกับ 100% มาก (Table 2) ดังนันจึ
K งอาจกล่าวได้ วา่ การเจริ ญ
ของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยเหล่านี Kไม่ถกู กระทบโดยเกลือนํ KาดีทีDความเข้ มข้ น 0.2%
Table 1 Acid tolerance of the isolated lactic acid bacteria.
OD (optical density)
(control)
1.43
1.56
1.54
1.51
1.11
1.54
1.23
1.70
1.71
1.51

าน
ําเส
นอ
ผ

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

OD (optical density)
(pH 2)
0.16
0.20
0.18
0.18
0.01
0.21
0.06
0.77
0.54
0.21

% survival
11.19
12.82
11.69
11.92
0.90
13.64
4.88
45.29
31.58
13.91

ลง
าน

Lactic acid bacteria

Table 2 Bile salt tolerance of the isolated lactic acid bacteria.
Lactic acid bacteria

ไม่ม

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

OD
(0.2% bile salt)
1.42
1.59
1.45
1.42
1.13
1.44
1.24
1.70
1.70
1.54

OD
(control)
1.43
1.56
1.54
1.51
1.11
1.54
1.23
1.70
1.71
1.51

% survival
99.30
101.92
94.16
94.04
101.80
93.51
100.81
100.00
99.42
101.99

เมืDอพิจารณาจากผลการทดลองข้ างต้ นพบว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยทีDสามารถทนทังกรดและเกลื
K
อนํ Kาดี
(ซึงD เป็ นคุณสมบัติหลักของโปรไบโอติก) ได้ ดีทีDสดุ คือ แลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 เนืDองจากสามารถทนกรดทีD
pH 2 ได้ ดีทีDสดุ และเกลือนํ KาดีทีDความเข้ มข้ น 0.2% ไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญของแบคทีเรี ยดังกล่าว ด้ วยเหตุนี K
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แลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 จึงถูกคัดเลือกเพืDอนําไปตรวจสอบความสามารถในการยับยังเชื
K Kอก่อโรค (ซึงD เป็ น
หนึงD ในคุณสมบัติเสริ มของโปรไบโอติก) และนําไปจัดจําแนกชนิดโดยวิธี 16S rDNA sequence analysis

ลง
าน

การตรวจสอบความสามารถของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยในการยับยังN การเจริญของจุลินทรี ย์ก่อโรค
K
ญของ E. coli
เมืDอนําแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 มาทดสอบความสามารถในการยับยังการเจริ
O157:H7 ATCC 43895 (ซึงD เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ) และ S. aureus ATCC 25923 (ซึงD เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก)
พบว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยดังกล่าวไม่สามารถยับยังเชื
K Kอก่อโรคทังสองชนิ
K
ดได้
ถึงแม้ ว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 ไม่สามารถยับยังK การเจริ ญของ E. coli O157:H7 ATCC
43895 และ S. aureus ATCC 25923 ได้ ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะไม่สามารถนําไปใช้ เป็ นโปรไบโอติกได้ หาก
ทําการศึกษาต่อไปแล้ วพบว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติเสริ มของโปรไบโอติก ข้ อใดข้ อหนึDง เช่น
มีความสามารถในการส่งเสริ มระบบภูมิค้ มุ กันของร่ างกาย แลคติกแอซิดแบคทีเรี ยดังกล่าวก็สามารถถูกนําไปใช้
เป็ นโปรไบโอติกได้ โดยนําไปใช้ เพืDอช่วยให้ ร่างกายมีภมู ิค้ มุ กันทีDดีขึ Kน เป็ นต้ น

ไม่ม

าน
ําเส
นอ
ผ

การจัดจําแนกชนิดของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยโดยวิธี 16S rDNA sequence analysis
จากการย้ อมแกรม และศึกษารู ปร่ างของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ พบว่า
แลคติกแอซิดแบคทีเรี ยดังกล่าวติดสีแกรมบวก และมีรูปร่ างกลม
เมืDอนํา genomic DNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 มาใช้ เป็ น template ในการทํา PCR เพืDอ
เพิDมจํานวน 16S rDNA พบว่า PCR product ทีDได้ มีขนาดประมาณ 1,500 bp (Figure 1) เมืDอนํา PCR product
ไปตรวจหาลําดับเบส พบว่ามีลําดับเบสจํานวน 1,498 bp (Figure 2) และเมืDอนํ าลําดับเบสดังกล่าวไป
เปรี ยบเทียบกับลําดับเบสของ 16S rDNA ทีDอยู่ในฐานข้ อมูล GENBANK พบว่าลําดับเบสของ PCR product ทีD
ได้ มีความคล้ ายคลึงกับลําดับเบสของ 16S rDNA ของ Lactococcus lactis subsp. lactis strain IL 1403 ด้ วย
เปอร์ เซ็นต์ความคล้ ายคลึง (% homology) เท่ากับ 99% ผลจากการทดลองนีแK สดงให้ เห็นว่าแลคติกแอซิด
แบคทีเรี ยรหัส K8 มีความเป็ นไปได้ ทีDจะเป็ น Lactococcus lactis subsp. lactis
จากการศึกษาทีDผ่านมาพบว่ามี Lactococcus lactis subsp. lactis หลายสายพันธุ์ทีDมีคณ
ุ สมบัติโปร
ไบโอติก ตัวอย่างเช่น Lactococcus lactis subsp. Lactis DF04Mi (Furtado et al., 2014) Lactococcus
lactis ssp. lactis I2 (Heo et al., 2013) Lactococcus lactis subsp. Lactis CV56 (Gao et al., 2010) และ
Lactococcus lactis ssp. lactis HV219 (Todorov et al., 2007)

1

2

2,645 bp
1,605 bp
1,198 bp
676 bp

Figure 1 PCR product obtained from the PCR amplification of 16S rDNA of lactic acid bacteria K8.
Lane 1 and 2 = pGEM DNA marker and PCR product, respectively.
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ctaatacatg
cgggtgagta
ctaataccgc
tcaaagatga
atacatagcc
ctacgggagg
gcgtgagtga
gagtggaaag
gcagccgcgg
gcaggtggtt
actggtagac
agatatatgg
ctcgaaagcg
agtgctagat
cctggggagt
gtggagcatg
gtgctattcc
tcgtcagctc
tagttgccat
tggggatgac
atggtacaac
cggattgtag
acgccgcggt
ggagtacccg
actggggtga

caagttgagc
acgcgtgggg
ataaaaactt
tcccgcgttg
gacctgagag
cagcagtagg
agaaggtttt
ctcatcaagt
taatacgtag
tattaagtct
ttgagtgcag
aggaacaccg
tggggagcaa
gtagggagct
acgaccgcaa
tggtttaatt
tagagatagg
gtgtcgtgag
cattaagttg
gtcaaatcat
gagtcgcgag
gctgcaactc
gaacacgttc
aagtaggttg
agtcgtaaca

gctgaaggtt
aatctgcctt
taaacacaag
tattagctag
ggtgatcggc
gaatcttcgg
cggatcgtaa
gacggtaact
gtcccgagcg
ggtgtaaaag
gagaggagag
gtggcgaaag
acaggattag
ataagttctc
ggttgaaact
cgaagcaacg
aagttccttc
atgttgggtt
ggcactctaa
catgcccctt
acagtgatgt
gcctacatga
ccgggccttg
cctaaccgca
aggtagccgt

ggtacttgta
tgagcggggg
ttttaagttt
ttggtgaggt
cacattggga
caatggacga
aactctgttg
acccagaaag
ttgtccggat
gcagtggctc
tggaattcca
cggctctctg
ataccctggt
tgtatcgcag
caaaggaatt
cgaagaacct
gggacacggg
aagtcccgca
cgagactgcc
atgacctggg
ttagctaatc
agtcggaatc
tacacaccgc
aggagggcgc
atcggaag

ลง
าน

ggcggcgtgc
gagcagcgaa
gaaacgaatg
attgcatcac
caagacgatg
gcccaaactc
gagcaacgcc
acgttggtga
ctacgtgcca
taaagcgagc
tgcattggaa
tgaaatgcgt
gacactgagg
gtaaacgatg
aagcactccg
cgcacaagcg
tgacatactc
tgcatggttg
cccctattgt
cggaggaagg
gctacaatgg
attctcagtt
gcggatcagc
acgggagttg
aagaccgatg

าน
ําเส
นอ
ผ

gacgaacgct
ccgactggat
acaacatttg
gaaagatgca
aaaggctcac
ctgagacacg
aagtctgacc
gtagagaaga
ggacggctaa
ttattgggcg
aaccattgta
agtgtagcgg
gcctgtaact
agtccacgcc
ctaacgcaat
gacgggggcc
taccaggtct
atacaggtgg
acgagcgcaa
ggtgataaac
ctacacacgt
tcttaaaacc
gctagtaatc
ccgtcacacc
ttcctaaggt
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Figure 2 Sequence of 16S rDNA of lactic acid bacteria K8.

ไม่ม

สรุ ป
จากการแยกและคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยจากปลาส้ มมา 10 ไอโซเลต เพืDอทดสอบความสามารถ
ในการทนกรด และเกลือนําK ดี (ซึDงเป็ นคุณสมบัติหลักของโปรไบโอติก) พบว่าแลคติกแอซิดแบคที เรี ยรหัส K8
สามารถทนกรดทีD pH 2 ได้ ดีทีDสุด และการเจริ ญในอาหาร MRS broth ก็ไม่ถูกกระทบโดยเกลือนํ KาดีทีDความ
เข้ มข้ น 0.2% เมืDอนําแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 มาทดสอบความสามารถในการยับยังเชื
K Kอก่อโรค พบว่าไม่
สามารถยับยังได้
K ทงั K E. coli O157:H7 ATCC 43895 และ S. aureus ATCC 25923 จากการจัดจําแนกชนิดของ
แลคติกแอซิดแบคทีเรี ยด้ วยวิธี 16S rDNA sequence analysis พบว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรี ยรหัส K8 น่าจะเป็ น
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การผลิตถ่ านกัมมันต์ จากชีวมวลเปลือกมังคุดเพื่อกาจัดโลหะหนัก
Production of Activated Carbon from Mangosteen Shell Biomass for heavy metal removal.
สัมพันธ์ สร้ อยกล่ อม1* อัจฉรา แสนฟ้ างา2 จุฑามาศ ทิพย์เนตร2 และ โสภา กลิน่ จันทร์ 2
Sumpan Soiklom1* Achara Sanphangum2 Jutamas Thipnet2 and Sopa Klinchan2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อใช้ เปลือกมังคุดซึง่ เป็ นวัสดุเหลือทิ ้งผลิตถ่านกัมมันต์และศึกษาประสิทธิภาพ
ในการกาจัดโลหะหนัก ตัวแปรที่ศกึ ษาได้ แก่ เวลา และอุณหภูมิในการทาให้ เป็ นถ่าน (carbonization) รวมถึง
ความเข้ มข้ นกรดฟอสฟอริ ก ระยะเวลาในการแช่กรด เวลาและอุณหภูมิการกระตุ้นในการผลิตถ่านกัมมันต์
(activation) จากผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมของการทาให้ เป็ นถ่านคือเผาเปลือกมังคุดที่ 500 องศา
เซลเซียส เวลา 120 นาที และสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นคือ ใช้ กรดฟอสฟอริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 (v/v)
เวลาแช่กรด 180 นาที โดยมีระยะเวลาและอุณหภูมิการกระตุ้นที่ 700 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที ถ่านกัมมันต์
จากเปลือกมังคุดที่ได้ มีคณ
ุ ภาพทางกายภาพและเคมีและความสามารถดูดซับโลหะตะกัว่ และโครเมียมเทียบเท่า
กับถ่านกัมมันต์เกรดการค้ า

ABSTRACT
This research aims to use mangosteen shell to produce activated carbon and to study
efficiency of it for heavy metal removal. The operating parameters were studied optimum
carbonization and activation time and optimum temperature as well as phosphoric acid
concentration. The results showed that the optimum condition of carbonization of mangosteen shell
was 120 min at 500 oC. The optimum phosphoric concentration for activation was 5% (v/v) and
optimum acid soaking time was 180 min while activation time and temperature was 60 min at 700oC.
The physical and chemical properties of mangosteen shell activated carbon were similar to the
commercial activated carbon. Furthermore, the mangosteen shell activated carbon could remove
lead and chromium like the commercial activated carbon.

Keyword : activated carbon, mangosteen shell, heavy metal removal, lead, chromium
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คานา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม นอกจากนี ้ยังมีอตุ สาหกรรมทางการเกษตรเพื่อนาผลผลิตออกสู่
ตลาดทังในและนอกประเทศ
้
ทาให้ มีกากและเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรและจากการผลิต มังคุดเป็ นผลไม้ ที่
มีการปลูกมากและเมื่อบริ โภคแล้ วจะเหลือเปลือกทิ ้งโดยไม่กอ่ ให้ เกิดประโยชน์จานวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยมีผลผลิตมังคุด 199,861 ตัน (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ,2558) ดังนันย่
้ อมจะมีเปลือกมังคุดที่เป็ น
วัสดุเหลือทิ ้งเป็ นจานวนมากเช่นกัน
ถ่านกัมมันต์ (Activate carbon) เป็ นถ่านที่สงั เคราะห์ขึ ้นโดยผ่านกระบวนการคาร์ บอไนซ์ เซชัน่ และทา
การกระตุ้นด้ วยวิธีทางเคมีหรื อทางกายภาพ ทาให้ ผิวของคาร์ บอนของถ่านกัมมันต์เกิด ร่ างแหรู พรุ น จึงมีพื ้นที่
ผิวสัมผัสมาก ซึง่ ช่วยให้ มีสมบัตใิ นการดูดซับสูง วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตถ่านกัมมันต์มีหลายชนิดเช่นไม้ ยางพารา
ไม้ ไผ่ เศษไม้ เหลือทิ ้งและวัสดุ เหลือทิ ้งทางการเกษตร เช่นแกลบ กะลามะพร้ าว ขี ้เลื่อย เปลือกมะพร้ าว (Grauito
et al. 2008) เป็ นต้ น ถ่านกัมมันต์ถูกนามาใช้ กัน แพร่ หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นใช้ ในการฟอกสีใน
อุตสาหกรรมน ้าตาล ใช้ กาจัดกลิ่นในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม เช่น เบียร์ และไวน์ ใช้ ในการดูดซับสีและกลิ่น ใช้ ใน
การดูดแก๊ สและไอ ใช้ ในการทาน ้าประปา ใช้ ในเครื่ องกรองน ้า ใช้ ดดู ซับโลหะหนัก เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าถ่านกัม
มันต์นนมี
ั ้ ประโยชน์การใช้ งานมากมาย ดังนันในการวิ
้
จยั นี ้จึงสนใจที่จะศึกษาการผลิต ตรวจสอบคุณสมบัติและ
การประยุกต์ใช้ ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้ จากเปลือกมังคุด เพื่อศึกษาสมบัติและประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ในการ
ดูดซับโลหะหนัก เป็ นการลดปริ มาณขยะ ที่จะต้ องนาไปกาจัดซึง่ จะช่วยลดปั ญหาและผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม
อีกด้ วย และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั วัสดุชีวมวลเหลือใช้ อีกทางหนึง่

อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่ าง : เปลือกมังคุด
1. ศึกษาการผลิตถ่ านมังคุด
นาเปลือกมังคุด ล้ างแล้ วอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 200 ๐C เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนันน
้ าไปเผาด้ วยเตาเผาชนิดอับ
อากาศที่อณ
ุ หภูมิ 400 OC 500 OC และ 600 OC ตามลาดับ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง บดถ่านให้ มีขนาดเล็กกว่า 50
mesh สังเกตลักษณะถ่านและวิเคราะห์ปริ มาณคาร์ บอน (Walkley and Black method)
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่ านกัมมันต์
ศึกษาปั จจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของถ่านกัมมันต์ ได้ แก่
2.1 ศึ ก ษาความเข้ ม ข้ นของกรดฟอสฟอริ ก ที่ ใ ช้ กระตุ้ นถ่ า นกัม มั น ต์ และศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ ท่ ี
เหมาะสมในการเผากระตุ้น - นาถ่านที่ได้ จากข้ อ 1 ไปกระตุ้นด้ วยกรดฟอสฟอริ ก (H3PO4) ที่ความเข้ มข้ น
5%, 10%, 15% , 20%, 30% และ 60% (v/v) เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง จากนัน้ ล้ างด้ วยน ้ากลัน่ จนกระทัง่ น ้าที่ล้างมี
สภาพเป็ นกลาง นาไปอบที่ 110 0C เวลา 4 ชัว่ โมง ทิ ้งให้ เย็น แล้ วเผากระตุ้นที่อณ
ุ หภูมิ 600 0C และ 700 OC เป็ น
เวลา 2 ชัว่ โมง พิจารณาสภาวะความเข้ มข้ นกรดฟอสฟอริ กและอุณหภูมิการเผากระตุ้นที่ที่ เหมาะสม จากค่าการ
ดูดซับไอโอดีน (ASTM D 4607) และค่าการดูดซับเมที ลีนบลู
(colorimetric method, UV-Vis
spectrophotometer)
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2.2 ศึกษาระยะเวลาในการแช่ กรดฟอสฟอริ ก และระยะเวลาในการเผากระตุ้ นที่เหมาะสม
- นาตัวอย่างถ่านมังคุดเผากระตุ้นโดยใช้ ความเข้ มข้ นกรดและอุณหภูมิในการเผากระตุ้นตามสภาวะที่เลือกได้
จากข้ อ 2.1 แช่กรดฟอสฟอริ กที่เวลา 1 ชม. และ 3 ชม. และเผากระตุ้นเป็ น 1 ชม. และ 3 ชม. แล้ วนาถ่านกัม
มันต์ที่ได้ วิเคราะห์คา่ การดูดซับเมทีลีนบลู
3. ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับนา้ เสียสังเคราะห์ โลหะหนัก
นาถ่านกัมมันต์ทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนัก ได้ แก่ ตะกัว่ และโครเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ ด้ วย
เทคนิค AAS โดยใช้ ถ่านกัมมันต์ ในปริ มาณที่ต่างกันคือ 0.5 กรัม 1.0 กรัม และ 1 กรัม ในการดูดซับโลหะหนัก
ตะกัว่ และแคดเมียมความเข้ มข้ น 100 พีพีเอ็ม
4. ศึกษาคุณสมบัตถิ ่ านกัมมันต์ ท่ ผี ลิตได้ เปรี ยบเทียบกับถ่ านกัมมันต์ เกรดการค้ า
นาถ่านกัมมันต์ที่ได้ และถ่านกัมมันต์เกรดการค้ าทดสอบคุณสมบัติดงั นี ้ 1) การดูดซับไอโอดีน 2) ค่าการดูด
ซับเมทีลีนบลู 3) ค่าความเป็ นกรด ด่าง 4) ค่าความชื ้น 5) ค่าความหนาแน่น 6) ปริ มาณเถ้ า

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลศึกษาการผลิตถ่ านมังคุด
พบว่าถ่านที่ได้ จากการเผาที่อณ
ุ หภูมิ 400 ๐C ยังมีเปลือกมังคุดบางส่วนที่ยงั ไม่แปรสภาพเป็ นถ่านและ
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาเป็ น 500 ๐C พบว่าถ่านมีสีดามันวาว เปลี่ยนรู ปเป็ นถ่านมากขึ ้น เมื่อนาถ่านที่ได้ มา
วิเคราะห์หาปริ มาณคาร์ บอนพบว่าถ่านซึง่ เผาที่อณ
ุ หภูมิ 500 ๐C ในบรรยากาศที่อบั อากาศให้ เปอร์ เซ็นต์
คาร์ บอนมากที่สดุ คือ 69.40 % (ตารางที่ 1) จึงเลือกการเผาที่ 500 ๐C ระยะเวลา 120 นาที สาหรับการทดลอง
ต่อไป
Table 1 The percentage organic carbon at various temperature.
Temperature (°c)
Organic carbon (%)
400
56.89± 0.09
500
69.40 ± 0.12
600
48.93 ± 0.28

2. ผลศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่ านกัมมันต์
2.1 ผลศึกษาความเข้ มข้ นของกรดฟอสฟอริ กที่ใช้ กระตุ้นถ่ านกัมมันต์ และอุณหภูมิท่ เี หมาะสมในการ
เผากระตุ้น
พบว่าถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้ วยกรดฟอสฟอริ กที่ 60% อุณหภูมิการเผากระตุ้นที่ 700 ๐C มีคา่ เปอร์ เซ็นต์
การดูดซับไอโอดีน 1045.7 mg/g และค่าการดูดซับเมธิลลีนบลู 44.4 mg/g ซึง่ เป็ นคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ดี
ที่สดุ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่การแช่กรดฟอสฟอริ กที่ 5% อุณหภูมิการเผากระตุ้นที่ 700 ๐C
ซึง่ มีคา่ ดูดซับ
ไอโอดีนและเมธิลลีนบลู 975.3 mg/g และ 45.8 mg/g ตามลาดับ (ตารางที่ 2) ซึง่ มีคา่ ต่างกับสภาวะที่ดีที่สดุ
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ไม่มากเกินไป จึงได้ เลือกนาถ่านกัมมันต์ที่แช่กรดฟอสฟอริ กที่ 5% อุณหภูมิการเผากระตุ้นที่ 700 ๐C ไปใช้ ใน
การทดลองต่อไปเนื่องจากเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการลดค่าใช้ จา่ ยในการใช้ สารเคมี
Table 2 The iodine number and methylene blue number of Mangosteen activated carbon at various
phosphoric acid and various temperature.
Temp (๐C )

Phosphoric
acid(% v/v)

Iodine number (mg/g)

5

10

15

Methylene blue (mg/g)

30

60

5

10

15

30

60

600

1005.7 998.8 1005.5

982.0

1008.8

33.2

37.3

35.3

35.7

35.7

700

975.3

871.4

1045.7

45.8

42.4

15.6

33.9

44.4

951.8 851.3

2.2 ผลการศึกษาระยะเวลาในการแช่ กรดและเผากระตุ้นถ่ านกัมมันต์ ท่ เี หมาะสม
เวลาในการแช่กรดฟอสฟอริ กและเวลาในการเผากระตุ้นถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสม คือ แช่กรด 3 ชัว่ โมง
และการเผาที่อณ
ุ หภูมิ 700 ๐C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ซึง่ ให้ คา่ การดูดซับเมธิลลีนบลูมากที่สดุ ซึง่ มีคา่ 70.2 mg/g
(ตาราง 3) จึงเลือกการผลิตถ่านกัมมันต์ที่สภาวะดังกล่าว ทังนี
้ ้การเผาเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ยังเป็ นการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายในการใช้ พลังงานอีกทางหนึง่
Table 3 The Methylene blue number of Mangosteen activated carbon at various soaking times in
phosphoric acid and various activated times
Soaking time in
phosphoricacid (hour)

Activated Time
(hour)

Methylene blue number
(mg/g)

1

1

69.7

1

3

70.1

3

1

70.2

3

3

70.1
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3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับนา้ เสียสังเคราะห์ โลหะหนักตะกั่วและโครเมียม
พบว่าถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้ คือถ่านกัมมันต์มงั คุด (Mango ACT) มีความสามารถในการดูดซับตะกัว่ เพิ่มขึ ้น
เมื่อเวลาในการดูดซับเพิ่มขึ ้นโดยเมื่อใช้ ถ่านกัมมันต์ปริ มาณ 0.5 กรัม ที่เวลาการดูดซับ 20 นาที ให้ คา่
ความสามารถในการดูดซับตะกัว่ ดีที่สดุ คือ 4.1% ซึง่ มีประสิทธิภาพดีกว่าถ่านกัมมันต์เกรดการค้ า (Com ACT)
ในสภาวะเดียวกันที่มีประสิทธิภาพการดูดซับ 3.5% แต่ทงนี
ั ้ ้ถ่านกัมมันต์เกรดการค้ าที่ปริ มาณ 1.5 กรัม ที่เวลา
ดูดซับ 20 นาที มีความสามารถดูดซับตะกัว่ ดีที่สดุ คือ 9.9% (รู ป 1)
เมื่อนาถ่านกัมมันต์มงั คุด (Mango ACT) ดูดซับน ้าเสียสังเคราะห์โลหะโครเมียมพบว่าเมื่อใช้ ถ่านปริ มาณ
1.5 g และใช้ เวลาดูดซับ 20 นาทีสามารถดูดซับโครเมียมได้ ดีที่สดุ ถึง 30.6% ในขณะที่ถ่านกัมมันต์เกรดการค้ ามี
ค่าการดูดซับโครเมียม 34.8% (รู ป 2)

Figure 1 The adsorption of Pb content at the various Mangosteen- activated carbons
(Mango ACT) and Commercial activated carbons (Com ACT) quantities at various absorption times.
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Figure 2 The adsorption of Cr content at the various Mangosteen- activated carbons and commercial
activated carbons quantities at various absorption times.

4. ผลการศึกษาคุณสมบัตถิ ่ านกัมมันต์ ท่ ผี ลิตได้ เปรี ยบเทียบกับถ่ านกัมมันต์ เกรดการค้ า
เมื่อนาถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้ ทดสอบคุณสมบัติทางกายภายพบว่ามีค่า เมธิลลีนบลู 63.6 mg/g ค่าไอโอดีน
958.1 mg/g ในขณะที่ถ่านกัมมันต์เกรดการค้ าเท่ากับ 1,394.6 mg/g ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้ มีค่าความเป็ นกรด
ด่างเท่ากับ 8.25 ความหนาแน่น 0.37 g/cm3 และค่าเถ้ า 93.5% (ตาราง 4) ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าภายใต้ สภาวะ
เดียวกันในการผลิตถ่านกัมมันต์เดียวกันอาจจะให้ คา่ แตกต่างกันเช่น ค่าเมธิลลีนบลูแตกต่างกันเนื่องจากการสุ่ม
ตัวอย่างซึง่ จะต้ องให้ ความสาคัญตรงจุดนี ้เป็ นอย่างมาก สาหรับค่าไอโอดีนที่ได้ สอดคล้ องกับของ Chen Y. et al.
2011 ที่ได้ ศึกษาการเตรี ยมถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดโดยการ กระตุ้นด้ วยโปแตสเซียมคาร์ บอร์ เนต โดย
สภาวะที่เหมาะสมคือการเผากระตุ้นที่ 900 ๐C เป็ นเวลา 120 นาที ซึง่ จะให้ ไอโอดีน 954 mg/g
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Table 4 Physical properties of Mangosteen Shell Activated Carbon and Commercial Activated
Carbon.
Item

Mangosteen- Activated
Carbon
Commercial Activated Carbon

Methylene Iodine Density Moisture
blue
number (g/cm3)
(%)
(mg/g)
(mg/g)
63.6
958.1
0.37
2.9
65.7

1,394.6

0.52

7.5

pH

Ash (%)

8.25

93.5

8.81

96.1

สรุปและวิจารณ์ ผล
เปลือกมังคุด ซึ่งเป็ นวัสดุเหลือทิ ง้ สามารถนามาผลิตเป็ นถ่านกัมมันต์ ได้ โดยมีส ภาวะในการผลิตคื อ
เผาเปลือกที่ 500 ๐C เป็ นเวลา 120 นาที และสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นคือใช้ กรดฟอสฟอริ กความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 5 (v/v) เวลาแช่กรด 180 นาที โดยมีเวลาและอุณหภูมิการกระตุ้นที่ 700 ๐C เป็ นเวลา 60 นาที
ถ่ า นกั ม มัน ต์ ที่ ไ ด้ มี คุ ณ ภาพเที ย บเท่ า กั บ ถ่ า นกั ม มัน ต์ เ กรดการค้ า นอกจากนี ถ้ ่ า นกั ม มัน ต์ ที่ ผ ลิ ต ได้ ยั ง มี
ความสามารถในการดู ด ซับ น า้ เสี ย ตะกั่ว และโครเมี ย มสัง เคราะห์ ได้ ดี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การทดลองของ
Chen et al. 2012. ที่ใช้ ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกมังคุดดูดซับโลหะหนักได้ โดยดูดซับ Cu (II)
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การเตรียมโวลลาสโทไนต์ กลาสเซรามิกจากเปลือกไข่ เพอร์ ไลต์ และเศษแก้ ว
Fabrication of Wollastonite Glass-Ceramics from Eggshell Perlite and Waste Glass
ปฏิภาณ หนักคา 1 พรพิมล เขียวภูมี 1 และ นภัสถ์ จันทร์ มี 1*
Patiphan Nakkam1 , Pornpimol Kaewpoomee1 and Napat Chantaramee1*

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลของการใช้ สารก่อผลึกที่สงั เคราะห์จากวัสดุเหลือทิ ้งและ
วัตถุดิบธรรมชาติ ตลอดจนผลของอุณหภูมิที่มีตอ่ การเกิดผลึกในกลาสเซรามิก โดยสังเคราะห์สารก่อผลึกจาก
เปลือกไข่เผาและเพอร์ ไลต์ขยายตัวเพื่อนาไปผสมกับเศษแก้ วโซดาไลม์ ซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิระหว่าง 850-1050
องศาเซลเซียส ด้ วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที ผลการตรวจสอบ เฟส
ด้ วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชันพบว่า กลาสเซรามิกที่เตรี ยมได้ นนประกอบด้
ั้
วยผลึกของโวลลาสโทไนต์ คริ ส โท
แบไลต์และควอตซ์ปะปนในเฟสแก้ ว ทังนี
้ ้สามารถเตรี ยมโวลลาสโทไนต์กลาสเซรามิกได้ โดยใช้ สารก่อผลึกร้ อย
ละ 20 โดยน ้าหนัก และซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 950 องศาเซลเซียส

ABSTRACT
The purpose of this research was to examine the effect of nucleating agent which was
synthesized from waste and natural materials, and sintering temperature on the crystalline phase
formation in glass-ceramic. Nucleating agent was synthesized from calcined eggshell and expanded
perlite prior to blend with soda-lime waste glass, and then sintered from 850 to 1050 oC at a heating
rate of 10 oC/min for 30 minutes. The XRD results showed that crystalline phases embedded in the
glassy phase were wollastonite, cristobalite and quartz. However, the wollastonite glass-ceramic can
be fabricated by using 20wt% of the synthesized nucleating agent and sintered at 950 oC.

Key words : wollastonite, perlite, eggshell, glass-ceramic
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คานา
ปั จจุบนั การจัดการวัสดุเหลือทิ ้ง ซึง่ เป็ นหนึง่ ในวิธี 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) เพื่อลดปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากการบริ หารขยะและสร้ างทางเลือกในการนาวัสดุเหลือทิ ้งกลับมาใช้ ประโยชน์
ทดแทน
วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ หรื อวัตถุดิบสังเคราะห์ที่มีราคาแพงนัน้ เป็ นประเด็นที่เข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อการ
ศึกษาวิจยั ในด้ านต่างๆ มากขึ ้น และรวมถึงการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกลาสเซรามิก จากการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวกับการผลิตกลาสเซรามิกนัน้ พบว่า กลาสเซรามิกสามารถเตรี ยมได้ จากการใช้ เศษแก้ วร่วมกับวัตถุดิบเหลือ
ใช้ จากอุตสาหกรรม เช่น การเตรี ยมกลาสเซรามิกโดยใช้ ผงเศษแก้ วร้ อยละ 65 ผสมกับเถ้ าลอยร้ อยละ 35 โดย
น ้าหนัก ( Yoon et al., 2013) ซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 850-1050 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ผลการทดลอง
พบว่าโวลลาสโทไนต์กลาสเซรามิก ซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 1000 และ 1050 องศาเซลเซียส มีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าเมื่อ
เทียบกับโวลลาสโทไนต์กลาสเซรามิกซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 850-950 องศาเซลเซียส เนื่องจากพบเฟสของโวลลาส
โทไนต์มีลกั ษณะคล้ ายแท่งเข็มขนาดเล็กชัดเจน แต่สาหรับความทนทานต่อสารเคมีซงึ่ วัดโดยการตรวจสอบ
น ้าหนักที่สูญเสียของตัวอย่าง ไม่เปลี่ยนไปตามกระบวนการทางความร้ อน นอกจากนี ้ Cheng et al. (2002) และ
Cheng and Chen (2004) เตรี ยมกลาสเซรามิกโดยใช้ เถ้ าลอยเช่นกัน ซินเทอร์ ระหว่างอุณหภูมิ 850-1050 องศา
เซลเซียส นาน 2 ชัว่ โมง ผลการทดลองพบเฉพาะผลึกของเจเลไนต์ (Gehlenite;Ca2Al2SiO7) เท่านัน้ โดยการซิน
เทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิระหว่าง 900-950 องศาเซลเซียส เจเลไนต์กลาสเซรามิกมีคา่ ความทนแรงอัดและความทนแรงดัด
สูงกว่าเมื่อซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 850 หรื อ 1000 องศาเซลเซียสขึ ้นไป ทังนี
้ ้กลาสเซรามิกยังสามารถเตรี ยมได้ โดยใช้
เถ้ าหนัก (Aloisi et al., 2006) เผาเถ้ าหนัก ที่อณ
ุ หภูมิ 1400 องศาเซลเซียส ซึง่ เตรี ยมให้ อยูใ่ นรู ปของแก้ ว และ
ผสมกับผงอะลูมินาร้ อยละ 10-30 โดยน ้าหนัก โดยใช้ เถ้ าหนักที่ไม่ผสมผงอะลูมินาเป็ นตัวอย่างเปรี ยบเทียบ เมื่อ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางความร้ อนด้ วยเทคนิควิเคราะห์เชิงความร้ อน ( DTA) จะพบอุณหภูมิการตกผลึก
ระหว่าง 860-925 องศาเซลเซียส และการเพิ่มปริ มาณอะลูมินาไม่ส่งผลกับอุณหภูมิการตกผลึก นอกจากนี ้เมื่อ
ตรวจสอบอัตราการหดตัวของตัวอย่างในช่วงอุณหภูมิ 700-1000 องศาเซลเซียส พบว่าการเพิ่มปริ มาณอะลูมินา
ส่งผลให้ การหดตัว ความพรุ น และอัตราการเผาของกลาสเซรามิกลดลง จากการตรวจสอบเฟสด้ วยเทคนิค
เอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน ( XRD) พบผลึกของไพรอกซีน (Pyroxene;(Mg, Fe) 2.(SiO4)) อะนอร์ ไทต์
(Anorthite;CaAl2Si2O8) เจเลไนต์ (Gehlenite;Ca2Al2SiO7) ในเฟสแก้ ว ทังนี
้ ้การเพิ่มปริ มาณผงอะลูมินาจะยับยัง้
กระบวนการตกผลึกของไพรอกซีน อะนอร์ ไทต์ และเจเลไนต์ ซึง่ ช่วยเพิ่มสมบัติเชิงกลให้ ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับสมบัติ
เชิงกลของกลาสเซรามิกที่ไม่เติมผงอะลูมินา
นอกจากนี ้พบสิทธิ บตั ร U.S.Patent No. US2014/0191448 A1, 2014 (Binhussain et al., 2014) ซึง่ ได้
กล่าวถึง วิธีการเตรี ยมกลาสเซรามิกจากเศษแก้ วร้ อยละ 65-95 และสารเพิ่มความขาวร้ อยละ 5-35 โดยสารเพิ่ม
ความขาวคือ ดินขาวเผา ( Meta-kaolin) หรื อ โวลลาสโทไนต์พรี เคอร์ เซอร์ ( Wollastonite precursor) หรื อ
แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2) หรื อ ของผสมระหว่างอัลฟาควอตซ์ ( α-SiO2) และหินปูน ( CaCO3) ที่ปริ มาณสาร
สัมพันธ์ 1 : 1 และสารให้ สีซงึ่ เป็ นสารประกอบกลุ่มเมทัลซิลิเกต การเตรี ยมกลาสเซรามิกใช้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ
750-1100 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 5-50 องศาเซลเซียส/นาที นาน 15-60 นาที ประกอบกับมี
รายงานการวิจยั ที่ศกึ ษาการเตรี ยมโวลลาสโทไนต์พรี เคอร์ เซอร์ ซึง่ สามารถสังเคราะห์ได้ จากวัตถุดิบที่เป็ นแหล่ง
ของแคลเซียมออกไซด์ ได้ แก่ หินปูน เปลือกไข่ แคลเซียมไนเตรต ชอล์ก เปลือกหอย และวัตถุดิบที่เป็ นแหล่งของ
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ซิลิกา ซึง่ ได้ แก่ ควอตซ์ ซิลิกาเจล ซิลิกาฟูม เพอร์ ไลต์ขยายตัว แกลบข้ าว (Nour et al., 2008; Javed et al.,
2009; Vichaphund et al., 2011; Zhang and Liu, 2013) โดยกรณีการเตรี ยมโวลลาสโทไนต์พรี เคอร์ เซอร์ จาก
การใช้ วตั ถุดิบตังต้
้ นเป็ นเปลือกไข่และเพอร์ ไลต์ขยายตัวนัน้ (พรพิมล และคณะ , 2557) ได้ ข้อสรุ ปจากการ
ตรวจสอบเฟสที่เกิดขึ ้นด้ วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันร่วมกับการตรวจสอบลักษณะสัณฐานของผงที่สงั เคราะห์
ด้ วยเทคนิคกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบเฟสปฐมภูมิของโวลลาสโทไนต์มีลกั ษณะคล้ ายแท่งเข็ม
ขนาดเล็ก เกิดขึ ้นร่วมกับเฟสเจเลไนต์ โดยความเป็ นผลึกของโวลลาสโทไนต์ชดั เจนขึ ้นเมื่อเตรี ยมจากอัตรา
ส่วนผสมระหว่างแคลเซียมออกไซด์และซิลิกาเป็ น 1 : 1.2 ซินเทอร์ ท่ี 1100 องศาเซลเซียส นาน 5 ชัว่ โมง
การศึกษานี ้ทดลองเตรี ยมกลาสเซรามิกจาก เศษแก้ ว เปลือกไข่ และเพอร์ ไลต์ โดย สังเคราะห์ สารก่อ
ผลึก (Nucleating agent) จากเปลือกไข่เผา (Calcined eggshell) และเพอร์ ไลต์ขยายตัว ( Expanded perlite)
เพื่อนาไปผสมกับเศษแก้ วโซดาไลม์ ซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิระหว่าง 850-1050 องศาเซลเซียส ด้ วยอัตราการเพิ่ม
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 30 นาที ตรวจสอบเฟสด้ วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน และตรวจสอบ
ลักษณะสัณฐาน ด้ วยเทคนิคกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์ เพื่อ
ตรวจสอบผลของการใช้ สารก่อผลึกที่สงั เคราะห์จากวัสดุเหลือทิ ้งและวัตถุดิบธรรมชาติดงั กล่าว ตลอดจนผลของ
อุณหภูมิที่มีตอ่ การเกิดผลึกในกลาสเซรามิก

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ าง
การทดลองเริ่ มต้ นด้ วยการสังเคราะห์สารก่อผลึกจากเปลือกไข่เผาและเพอร์ ไลต์ขยายตัว เพื่อนาไปผสม
กับเศษแก้ วโซดาไลม์ที่บดให้ มีขนาดอนุภาคต่ากว่า 325 เมช องค์ประกอบทางเคมี ของวัตถุดิบตังต้
้ น แสดงใน
Table 1 การสังเคราะห์ใช้ ลาดับขันตอนตามที
้
่ระบุในงานก่อนหน้ า (พรพิมลและคณะ, 2557) แต่กาหนดเงื่อนไข
ใช้ อตั ราส่วน CaO : SiO2 เป็ น 1 : 1.4 เผาที่อณ
ุ หภูมิ 1100 องศาเซลเซียส นาน 5 ชัว่ โมง เนื่องจากที่อตั ราส่วน
ดังกล่าวสามารถสังเคราะห์สารก่อผลึกเฟสโวลลาสโทไนต์
การเตรี ยมกลาสเซรามิกในการศึกษานี ้ ใช้ สารก่อผลึกไม่เกินร้ อยละ 20 โดยน ้าหนัก และใช้ ผงเศษแก้ วที่
ไม่ผสมสารก่อผลึกเป็ นตัวอย่างเปรี ยบเทียบ อัดขึ ้นรู ปตัวอย่างขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เซนติเมตร หนา 0.6
เซนติเมตร ด้ วยแรงอัดในทิศทางเดียว 15 เมกะปาสกาล โดยไม่ใช้ สารเชื่อมประสาน ซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 850,
950 และ 1050 องศาเซลเซียส ด้ วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 30 นาที โดยใช้ เตา
ไฟฟ้า (Interkilns industry Co.,Ltd)
Table 1 Chemical composition of the raw materials
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O
Calcined eggshell 0.10
- 94.09 1.10 Expended perlite 72.63 14.10 1.59 0.31 1.08 0.41 3.30
Soda-lime silicate
72.39 1.54 0.16 0.08 10.62 1.75 0.21
glass
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การตรวจสอบลักษณะเฉพาะ
วิเคราะห์เฟสในกลาสเซรามิก ด้ วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD, X’Pert Philips) และตรวจสอบ
โครงสร้ างจุลภาค ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, LEO 1450VP) พร้ อมวิเคราะห์ธาตุ
องค์ประกอบจากเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ ( EDX) เพื่อศึกษาผลของการเติมสารก่อผลึกและ
อิทธิ พลของอุณหภูมิที่มีตอ่ การเกิดผลึก

ผลการทดลองและวิจารณ์
รู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเศษแก้ วโซดาไลม์ที่ผ่านการซินเทอร์ ณ อุณหภูมิ 850 และ 950 องศา
เซลเซียส ( Figure 1) พบผลึกโวลลาสโทไนต์ ( JCPDS : 27-0088) คริ สโตแบไลต์ ( JCPDS : 82-0512) และ
ควอตซ์ (JCPDS : 83-0539) ในเฟสแก้ ว ซึง่ การซินเทอร์ ที่ 950 องศาเซลเซียส ทาให้ ความเป็ นผลึกของคริ สโต
แบไลต์ และควอตซ์สูงขึ ้น เนื่องจากความเข้ มพีคหลักของคริ สโตแบไลต์ที่ตาแหน่ง 2θ = 21.762 องศา และของ
ควอตซ์ที่ตาแหน่ง 2θ = 26.593 องศา ชัดเจนขึ ้น ขณะที่ความเป็ นผลึกของโวลลาสโทไนต์ลดต่าลงเมื่อเทียบ
กับคริ สโตแบไลต์และควอตซ์

Figure 1 XRD pattern and phase identification of glass ceramics without nucleating agent.
เมื่อใช้ สารก่อผลึกร้ อยละ 10 และ 20 โดยน ้าหนัก ผสมเศษแก้ วโซดาไลม์ ซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 850 องศา
เซลเซียส (Figure 2 and Figure 3) จะพบเฟสโวลลาสโทไนต์โดยมีทงคริ
ั ้ สโทแบไลต์และควอตซ์ปะปนในเฟสแก้ ว
ทังนี
้ ้การใช้ สารก่อผลึกร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักนัน้ คาดว่าสัดส่วนผลึกโวลลาสโทไนต์เมื่อเทียบกับคริ สโทแบไลต์
และควอตซ์มีมากกว่ากรณีการใช้ สารก่อผลึกเพียงร้ อยละ 10 โดยน ้าหนัก และเมื่อซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 950 องศา
เซลเซียส จะพบเฉพาะเฟสโวลลาสโทไนต์และคริ สโตแบไลต์ปะปนในเฟสแก้ ว โดยตัวอย่างซึง่ ผสมสารก่อผลึก
ร้ อยละ 20 โดยน ้าหนัก พบเฟสคริ สโทแบไลต์น้อยมาก (Figure 3) อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการซินเทอร์ เป็ น
1050 องศาเซลเซียส พบเฉพาะเฟสโวลลาสโทไนต์เท่านันในเฟสแก้
้
ว (Figure 4)
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Figure 2 XRD pattern and phase identification of glass ceramics with nucleating agent 10 wt%

Figure 3 XRD pattern and phase identification of glass ceramics with nucleating agent 20 wt%

Figure 4 XRD pattern and phase identification of glass ceramic sintered at 1050 oC.
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ตัวอย่างที่เตรี ยมจากเศษแก้ วโซดาไลม์และเศษแก้ วโซดาไลม์ผสมสารก่อผลึก จะพบอนุภาคลักษณะ
คล้ ายแท่งเข็มกระจายทัว่ ทังพื
้ ้นผิวหน้ า (Figure 5) โดยพื ้นผิวของตัวอย่างที่เตรี ยมโดยใช้ สารก่อผลึก (Figure 5b
and Figure 5c) ปรากฏอนุภาคแท่งเข็มมีความละเอียดกว่าที่พบบนพื ้นผิวของเศษแก้ วโซดาไลม์ (Figure 5a)

Figure 5 SEM of glass ceramic sintered at 950 oC (a) without nucleating agent,
(b) nucleating agent 10 wt% and (c) nucleating agent 20 wt%.
ผลการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบจากเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ของตัวอย่างที่เตรี ยม
จากเศษแก้ วโซดาไลม์ ผ่านการซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 950 องศาเซลเซียส พบว่ามีผลึกขนาดเล็กของคริ สโตแบไลต์
หรื อควอตซ์ (Figure 6a) ฝั งตัวในเนื ้อแก้ ว (Figure 6b) แต่กรณีการใช้ เศษแก้ วโซดาไลม์ผสมสารก่อผลึกและผ่าน
การซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 950 องศาเซลเซียส พบธาตุองค์ประกอบของส่วนที่เป็ นผลึก คือ แคลเซียม โซเดียม
ซิลิกอน และออกซิเจน (Figure 7(a) and Figure 8(a)) ซึง่ เชื่อว่าเป็ นผลึกโวลลาสโทไนต์ (CaSiO3) โดยมีโซเดียม
อะตอมเข้ าแทนที่แคลเซียมอะตอม และ/หรื อ เข้ าแทรกในโครงสร้ างของผลึกโวลลาสโทไนต์ เนื่องจากขนาด
โซเดียมอะตอม (r=1.86 Å) ใกล้ เคียงกับขนาดแคลเซียมอะตอม (r=1.80 Å) ทังยั
้ งมีคา่ อิเล็กโทรเนกาติวิตีไม่
ต่างกันมาก ( Na=0.93, Ca=1.0 Pauling scale) (Chang et al., 2000) บริ เวณล้ อมรอบผลึกเป็ นส่วนของเนื ้อ
แก้ วซึง่ พบธาตุองค์ประกอบเป็ น แคลเซียม โพแทสเซียม ซิลิกอน อะลูมิเนียม แมกนีเซียม โซเดียม และออกซิเจน
(Figure 7(b) and Figure 8(b))

Figure 6 EDX spectra of glass ceramic without nucleating agent sintered at 950 oC
(a) at a selected crystal and (b) at glass matrix
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Figure 7 EDX spectra of glass ceramic with nucleating agent 10wt% sintered at 950 oC
(a) at a selected crystal and (b) at glass matrix

Figure 8 EDX spectra of glass ceramic with nucleating agent 20wt% sintered at 950 oC
(a) at a selected crystal and (b) at glass matrix

สรุป
กลาสเซรามิกที่เตรี ยมจากการผสมสารก่อผลึกซึง่ สังเคราะห์จากผงเปลือกไข่เผาและเพอร์ ไลต์ขยายตัว
ผสมกับเศษแก้ วโซดาไลม์ เมื่อซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 850 องศาเซลเซียส พบผลึกโวลลาสโทไนต์ คริ สโทแบไลต์และ
ควอตซ์ปะปนในเนื ้อแก้ ว ที่อณ
ุ หภูมิ 950 องศาเซลเซียส พบผลึกโวลลาสโทไนต์และ คริ สโทแบไลต์ในเนื ้อแก้ ว
และที่อณ
ุ หภูมิ 1050 องศาเซลเซียส พบเฉพาะผลึกของโวลลาสโทไนต์เท่านัน้ ผลจากการใช้ สารก่อผลึกร้ อยละ
20 โดยน ้าหนัก ซินเทอร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 950 องศาเซลเซียส จะพบการปะปนของผลึกคริ สโตแบไลต์ต่ากว่ากรณีการใช้
สารก่อผลึกร้ อยละ 10 โดยน ้าหนัก ขณะที่การซินเทอร์ ผงเศษแก้ วโซดาไลม์ที่ไม่เติมสารก่อผลึกจะพบผลึก ของ
โวลลาสโทไนต์ คริ สโทแบไลต์และควอตซ์ปะปนร่วมกันอยูใ่ นเฟสแก้ ว
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การศึกษาพารามิเตอรกายภาพที่มีผลตออุณหภูมภิ ายในวงบอซีเมนต
ที่ใชเพาะเลีย้ งเห็ดนางฟาภูฐาน ตามแบบจําลองหมอดินเก็บความเย็น
The Study of Physical Parameters Affecting on the Temperature Inside the Cement Rounds
for Bhutan Oyster Mushroom Cultivation Based on the Pot-in-Pot Refrigerator Model
นานทรี หุน เหีย้ ง1* วิโรจน เครือภู1 และ อรรถพล เชยศุภเกตุ1
Nantaree Hunhiang1*, Wirote Kruapoo1 and Attapol Choeysuppaket 1

บทคัดยอ
อุณหภูมิภายในวงบอซีเมนตที่ใชเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐานตามแบบจําลองหมอดินเก็บความเย็น
ขึ้นอยูกับปจจัยทางกายภาพตางๆ ที่มีผลตอการถายโอนความรอนและมวลน้ํา การศึกษานี้ไดใชแนวคิดตาม
หลักการทําความเย็นดวยการระเหยน้ําที่เกิดจากการพาความรอนและการแผรังสีความรอนจากดานนอกมีคา
มากกวาการนําความรอนในทรายเปยก และไดคํานวณตามหลักการอนุรักษมวลและพลังงานในสภาวะคงตัว
เพื่อวิเคระหผลจากการแปรคาพารามิเตอรที่เกี่ยวของกับปจจัยทางกายภาพที่มีตออุณหภูมิภายในวงบอซีเมนต
ซึ่งชวยใหทราบความเปนไปไดในการนําไปสรางหองเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐาน ทั้งนี้ มีการกําหนดขอมูลที่
นํามาใชในชวงอุณหภูมิสิ่งแวดลอม 25 – 40 C ความชื้นสัมพัทธ 20 – 80 % และใหมีการสูญเสียความรอน
ทางดานบนและดานลางของหองเพาะเลี้ยง มีคาอยูในชวง 7 – 13 W พบวา อุณหภูมิภายในวงบอซีเมนตจะมีคา
แปรผันอยูในชวงประมาณ 15 – 35 C ซึ่งสอดคลองกับชวงอุณหภูมิที่เห็ดนางฟาภูฐานเจริญเติบโตไดดี

ABSTRACT
Temperature in the Bhutan Oyster mushroom cultivation cement rounds based on the pot-inpot refrigerator model depends on the physical properties, affecting thermal and heat transfer. This
research has the concept of the evaporating cooling principle, which due to the summation of natural
convection and radiation, at the outer surface of outer cement round, is greater than the heat
conduction in wet sand layer. All calculations are based on mass and energy conservation principle,
in steady state. We aim to analyze effects of the physical properties and to know the possibility for
creating the Bhutan Oyster mushroom cultivating cement rounds based on the pot-in-pot refrigerator
model. However, we set up the considered cases at a variety of ambient temperature 25 – 40 C,
relative humidity 20 – 80 %, and total respiratory cooling load and leaking about 7 – 13 W. Finally, we
find that the preservation temperature in cement rounds is about 15 – 35 C, and importantly,
corresponding to the good temperature interval for Bhutan Oyster mushroom cultivation.
Key Words: Heat and Mass Transfer, Bhutan Oyster Mushroom Cultivating, Cement Rounds, Pot-in-Pot Refrigerator
* Corresponding author; e-mail address: krunantaree@gmail.com
1
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
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A.W. Date (2012) ไดศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของคาประสิทธิภาพอุณหพลวัตและอุณหภูมิ
ในหมอดินเก็บความเย็น (Pot-in-Pot Refrigerator) ซึ่งมาจากการแปรคาพารามิเตอรตางๆ ที่เกี่ยวของในการ
ถายโอนความรอนและมวลผานผนังหมอ โดยใชแบบจําลองการไหลของเรยโนลด (Reynolds’ Flow Model) และ
กฎของดารซี (Darcy’s Law) พบวาอุณหภูมิภายในหมอที่เก็บไวไดจะผันแปรอยูในชวง 23.06 – 37.33 C
ภายใตสภาวะที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของสิ่งแวดลอมภายนอกอยูระหวาง 35 – 45 C และ 30 – 50 %
ตามลําดับ
การศึกษาครั้งนี้ สนใจการนําทฤษฎีดังกลาวมาประยุกตใชกับงานในประเทศไทย ซึ่งในปจจุบันมีความ
นิยมใชโองดินหรือวงบอซีเมนตเปนสถานที่เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐาน (Bhutan Oyster Mushroom) กันใน
ระดับครัวเรือนอยางแพรหลาย ทั้งนี้ โองและวงบอซีเมนตตางก็มีความแข็งแรง ทึบแสง และกักเก็บความชื้นไวได
ในระดับหนึ่ง แตผูเพาะเลี้ยงก็ยังตองหมั่นรดน้ําเพื่อลดอุณหภูมิและรักษาความชื้นในที่เพาะเลี้ยงไวเสมอ จาก
การศึกษาพบวาเห็ดนางฟาภูฐานจะเจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศที่มีแสงสวางพอเหมาะ อุณหภูมิประมาณ
25 – 35C และความชื้นสัมพัทธประมาณ 70 – 80 % ดังนั้น จึงมุงศึกษาความสัมพันธของปจจัยกายภาพที่มีผล
ตออุณหภูมิของอากาศภายในวงบอซีเมนตที่ใชเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐานตามแบบจําลองหมอดินเก็บความเย็น
ซึ่งมีผลตอการถายโอนความรอนและมวลผานผนังซีเมนต เพื่อใหทราบความเปนไปไดที่จะนําไปศึกษาการ
เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐานตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. การกําหนดชือ่ สัญลักษณ และหนวย
พื้นที่ผิว (m2)
เลขสปลดิง
B
ความหนาของผนังหมอ/วงบอซีเมนต (m)
b
เลขบิโอต
Bi
ความรอนจําเพาะ (J/kg-K)
Cp
COP สัมประสิทธิ์สมรรถนะ
สัมประสิทธิ์การถายโอนมวล (kg/m2-s)
g
ความสูงของหมอ/วงบอซีเมนต (m)
H
เอนทาลปของสารผสม (J/kg)
h
สภาพนําความรอน (W/m-K)
k
อัตราการระเหยน้ํา (kg/s)
m&
อัตราการถายโอนความรอน (W)
Q
อุณหภูมิ (C)
T
รัศมีทรงกระบอก (m)
r
Greek symbols
สัมประสิทธิ์ถายโอนความรอน (W/m2-K)

สัดสวนมวล


Suffixes

A

a
con

cold
dp

e
eff
i
in
load

m
M

nc
o
rad
ref

v
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อากาศ
คอนกรีต
สิ่งแวดลอมภายในหมอใน
จุดน้ําคาง
หลักการอนุรักษพลังงาน
ทรายเปยก
หมอใน/วงบอซีเมนตใน
ผลรวมของการแผรังสีและการพาความรอน
ภาระการทําความเย็น
หลักการอนุรักษมวล หรือ คาเฉลี่ย
สถานะสารที่ถูกถายโอน
การพาความรอนธรรมชาติ
หมอนอก/วงบอซีเมนตนอก
การแผรังสีความรอน
คาอางอิง
ไอน้ํา
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ประสิทธิภาพอุณหพลวัต
ความชื้นสัมพัทธ (%)

สถานะน้ํา (ของเหลว)
สิ่งแวดลอม

w


2. แบบจําลองหมอดินเก็บความเย็น
bo

Insulator

ri

ro

bi

Clay Pots

Qload
Tcold

H

Wet Sand
Insulator

Figure 1 Pot-in-pot refrigerator model.
Source: A.W. Date (2012)
การศึกษาแบบจําลองหมอดินเก็บความเย็นไดพิจารณาหมอเปนรูปทรงกระบอก ดังที่แสดงใน Figure 1
ในการทําใหอุณหภูมิภายในต่ํากวาอุณหภูมิในสิ่งแวดลอมตองอาศัยการพาความรอนและการแผรังสีความรอน
จากสิ่งแวดลอมภายนอก Qin  Qrad  Qnc  ชวยในการทําใหน้ําในทรายระเหยออกไป ในขณะที่ภายในหมอ
นั้นมีการคายความรอนมาจากอาหารที่เก็บไว Qload  โดยไดพิจารณาตามกระบวนการในสภาวะคงตัวซึ่งถือวา
เปนการถายโอนความรอนและมวลน้ําแบบยอนกลับไมได ในการศึกษาดังกลาวจึงตองคํานวณหาคา Tcold ,
th  T  Tcold  T  Tdp  และ COP  Qload Qin เพื่อตรวจสอบความถูกตองของสมมติฐาน
สําหรับการศึกษาความสัมพันธของปจจัยกายภาพที่มีผลตออุณหภูมิของอากาศภายในวงบอซีเมนตที่
ใชเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐานตามแบบจําลองหมอดินเก็บความเย็น จึงใชกระบวนการเดียวกับแบบจําลองหมอ
ดินเก็บความเย็น แตมีการปรับคาสมบัติกายภาพของวัสดุจากดินเปนคอนกรีต และขนาดของวงบอซีเมนต รวม
ไปถึงใชแบบจําลองการไหลของเรยโนลด กฎของดารซี และหลักการอนุรักษมวลและพลังงาน
3. วิธีการทดสอบทฤษฎีและวิเคราะหขอมูล
3.1 แบบจําลองการไหลของเรยโนลด
ในการพิจารณาการถายโอนมวลน้ํา ผานผิว w-w ไดใชแบบจําลองการไหลของเรยโนลดดังที่แสดงใน
Figure 2 โดยกําหนดใหน้ําที่ถายโอนมีอุณหภูมิและความเขมขนสม่ําเสมอซึ่งตองใชคาเฉลี่ยในสภาวะจินตภาพ
M-M และกําหนดความกวางของเฟสที่พิจารณาวัดจากผิว w-w ไปยังผิวจินตภาพ  - เมื่อ Q L คือการ
นําความรอนในชั้นทรายเปยก ทั้งนี้ มีสมมติฐาน 2 ประการ คือ การไหลของมวล gAo ขามผิว - ไปยังผิว ww แตมีสมบัติตามสภาวะ  และ การไหลของมวล gAo  m&w ขามผิว - ไปจากผิว w-w แตมีสมบัติตาม
สภาวะ w
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Figure 2 Reynolds’ Flow Model.
Source: A.W. Date (2012)
3.2 หลักการอนุรักษมวล
การพิจารณาอัตราการระเหยของน้ําระหวางพื้นผิว w-w และ - ตามหลักการอนุรักษมวล เขียนให
อยูในพจนการคูณเลขสปลดิง ซึ่งขึ้นกับสัดสวนมวลไอน้ํา ดังในสมการ (1) (A.W. Date, 2012) ภายใตเงื่อนไข
การถายโอนมวลและความรอนที่เกิดขึ้นพรอมกัน
m&w,m  gA0  B

เมื่อ

B

 v ,   v , w
v ,w  1

(1)

นอกจากนี้ ยังมีความตานทานที่เกิดจากความสูงของวงบอซีเมนตที่จะสงผลตออัตราการระเหยของน้ํา
อีกดวย จากกฎของดารซีจะสามารถเขียนในรูปเดียวกับสมการ (1) ไดดังสมการ (2) (A.W. Date, 2012)
m&w,m  gAo  B 

B 

เมื่อ

0.622  0.0189 H v ,  0.6221  0.05H 
0.622  0.0189 H v ,w  1  Bim 0.622  0.378v ,w 

(2)

3.3 หลักการอนุรักษพลังงาน
จากการพิจารณาการถายโอนความรอนระหวางพื้นผิว - และพื้นผิว w-w จะไดดังสมการ (3) (A.W.
Date, 2012)
m&w,e 

Qrad  Qnc  gAo h  hw 
hMw  hw

(3)

เมื่อทราบคา Tw จะสามารถคํานวณ Tcold ดังสมการ (4) (A.W. Date, 2012) ซึ่งจะสามารถนําไปหา
 th เพื่อตรวจสอบสมมติฐานได

137

สาขาวิทยาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 b
r ln ro ri 
Tcold  Tw   o  i
  Qrad  Qnc 
k eff Ai 
 k con Ao
 m& Cp
 1  w w
2


(4)

1

 2bo
r ln ro ri  
Qload  1
b 
 i 
 i
 


k eff Ai 
Ai   i k con 
 k con Ao

3.4 ขั้นตอนการหาคําตอบ
ในการคํานวณหาคา Tcold และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการศึกษาความสัมพันธของปจจัยกายภาพตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา ตองใช Tw ที่ไมทราบคา จึงจําเปนตองใชการสมมติคา Tw ขึ้นมาทดสอบกอน ดังมี
ขั้นตอนตอไปนี้
1. สมมติคา Tw และหาคา v,w (M. Crawford and W.M. Kays, 1993)
2. หาคาเฉลี่ย v ,mean  0.5v ,  v ,w  แลวหาคา Cpm  Cpa 1  v ,mean   Cpvv ,mean
3. หาคา  o (W.H. McAdams, 1954) ซึ่งสําหรับการพาความรอนธรรมชาติจากผิวแนวดิ่ง จะได
เลขนัตเซิล เลขกราชฮอฟ และเลขพรินเดิล ดังความสัมพันธ NuH  0.59GrH Pr 0.25 เมื่อ
o H
9.81 T  Tw H 3
Nu H 
และ GrH 
2
ka

va

เมื่อสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงปริมาตร   1.0 Tmean และ Tmean  0.5Tw  T  (K) แลวหาคา
k a และ va ที่อุณหภูมิเฉลี่ย Tmean
4. เมื่อทราบ  o หาคา g (A.W. Date, 2012) และจะได Bim , B  และ m&w,m จากสมการ (2)
5. หาคา Qrad  Qnc    rad   o Ao T  Tw  เมื่อ  rad   T2  Tw2 T  Tw 
6. หาคา m&w,e จากสมการ (3)
7. คํานวณความคลาดเคลื่อนของ m&w จากทั้งสองวิธี จนไดคาไมเกิน 0.01 % แลวจึงสามารถ
คํานวณหาคําตอบตางๆ ที่ตองการได ไดแก Tcold ดังในสมการ (4) และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (A.W. Date, 2012)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. การกําหนดตัวแปรควบคุม
Table 1 Parametric values reference case
Geometry (m)

Specific Heat Thermal Conductivity Hydraulic Conductivity
(J/kg-K)
(W/m-K)
(m/s)

ri  0.4

Cpa  1,007

k a  0.027

ro  0.6

Cpv  1,872

k con  1.73

bi  bo  0.05 Cp w  4,179
H  0 .5

k eff  2.0

K H  6  10 12

Others
Qload  10 W

va  15.95  10 6 m2/s
Tref  273.15 K

ref  2,503 kJ/kg

ในการศึกษานี้ ไดกําหนดคาพารามิเตอรที่ใชเปนกรณีอางอิง ดังที่แสดงใน Table 1 เมื่อ  a คือความ
หนืดเชิงจลนของอากาศ และสําหรับคาสถาพการนําความรอนของคอนกรีตจะมีชวงกวางขึ้นอยูกับสภาพและ
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สวนผสมของคอนกรีต ซึ่งในการศึกษานี้ไดใชคาสําหรับคอนกรีตมอตารซึ่งมีคาอยูที่ประมาณ 1.73 W/m-K
(W.H. McAdams, 1954)
2. การคํานวณกรณีอางอิง
ผลการทดสอบทฤษฎีในแบบจําลองที่ศึกษา ดังขอมูลใน Table 2 โดยกําหนดสภาวะที่เปนไปได คือ
T  30 C และ    40 % สําหรับกรณี Qload  10 W เมื่อคํานวณหาคา Tw ที่ยอมรับได แลวใชคํานวณ
คาอื่นๆ จะพบวา Ti  To  Tw , Tcold  Ti และ Tdp  Tcold ตามสมมติฐาน ซึ่งสงผลใหได th  0.6330
ที่เปนไปได อีกทั้ง จะพบวา QL  Qin และ Qin  Qload   QL ซึ่งสงผลใหได COP  0.1116 ที่เปนไปได
นอกจากนี้ จะพบวา  nc   rad ซึ่งแสดงถึงการมีผลจากการแผรังสีความรอนมาเกี่ยวของดวย สอดคลองกับที่
ได Tw  24.5539 C, v ,w  0.01949 และเลขสปลดิง B  0.009173 ลดลงเปน B   2.1735  106
อันเปนผลมาจากความตานทานดารซี และสุดทายจะพบวา คาเลขบิโอตการถายโอนมวล Bim  1 ทั้งหมดที่
กลาวมานี้ แสดงใหเห็นวาทฤษฎีในการคํานวณและวิเคราะหแบบจําลองนี้ใชไดจริง
Table 2 Results for the reference case : T

 30 C,    40 %, Qload  10

W

QL  99.5994

 nc  2.8236
 rad  5.9046

g  0.002768
B  0.009173

Ti  17.3981

Qin  89.5996

Bim  461,380.67

Tcold  20.4464

COP  0.1116

B   2.1735  10 6
v ,w  0.01949

Tw  24.5539

m&w  6.8040  10 9

To  23.1801

th  0.6330

Tdp  14.9068

3. ผลจากการแปรคาพารามิเตอร
3.1 ผลจากการแปรคา T และ  
45
40
35

Tcold (C)

30
25

T_∞ = 25 °C)

20

T_∞ = 30 °C

15

T_∞ = 35 °C

10

T_∞ = 40 °C

5
0
0

20

40

60

80

100

∞ (%)

Figure 3 Typical variation of Tcold with   .
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เมื่อนําขอมูลมาเขียนกราฟแสดงการแปรคา Tcold ในชวงของ T และ   ซึ่งมีความเปนไปไดในการ
เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐานในประเทศไทย ดังที่ปรากฏใน Figure 3 จะเห็นวาคา Tcold มีแนวโนมที่แปรผันตาม
  และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากในชวงที่ T และ   มีคาสูง แตอยางไรก็ตาม คา Tcold ที่ไดมานั้น โดย
ภาพรวมถือวาอยูในชวงที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐาน คือประมาณ 15 – 35 C
1

th

0.8
0.6
T_∞ = 25 °C

0.4

T_∞ = 30 °C

0.2

T_∞ = 35 °C

0
0

20

40

60

80

100

T_∞ = 40 °C

∞ (%)

Figure 4 Typical variation of th with   .
.

ในทํานองเดียวกัน เมื่อนําขอมูลมาเขียนกราฟแสดงการแปรคา th ในชวงของ T และ   ดังที่
ปรากฏใน Figure 4 จะเห็นวาคา th จะมีคาสูงสุดในชวงเมื่อ   มีคาประมาณ 40% และลดลงต่ํามากเมื่อ
  เพิ่มขึ้นถึง 80% แสดงใหเห็นวาแบบจําลองนี้ไมสามารถอธิบายการใชวงบอซีเมนตเพาะเห็ดนางฟาใน
สิ่งแวดลอมที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง มากกวา 80%
3.2 ผลจากการแปรคา Qload
Table 4 Effects of Qload at T ( ref )  30 C
   30 %

QLoad

(W)
7
8
9
10 (ref)
11
12
13

   40 %

   50 %

   60 %

COP

Tcold

 th

COP

Tcold

 th

COP

Tcold

 th

COP

Tcold

 th

0.0647
0.0740
0.0832
0.0925
0.1017
0.1109
0.1202

16.908
17.200
17.493
17.785
18.078
18.370
18.663

0.6718
0.6568
0.6418
0.6268
0.6118
0.5968
0.5818

0.0781
0.0893
0.1004
0.1116
0.1228
0.1339
0.1451

19.532
19.837
20.142
20.446
20.751
21.056
21.361

0.6936
0.6734
0.6532
0.6330
0.6128
0.5926
0.5724

0.0973
0.1113
0.1252
0.1391
0.1530
0.1669
0.1808

22.068
22.388
22.708
23.028
23.348
23.668
23.988

0.6852
0.6575
0.6299
0.6023
0.5746
0.5470
0.5193

0.1270
0.1451
0.1633
0.1814
0.1995
0.2177
0.2358

24.523
24.862
25.201
25.541
25.880
26.219
26.558

0.6347
0.5954
0.5560
0.5167
0.4774
0.4381
0.3988

ขอมูลใน Table 4 เมื่อให QLoad เพิ่มขึ้น จะเห็นวาคา Tcoal และ COP เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคา
th ที่ลดลง สําหรับการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน เมื่อเห็ดงอกในระยะตางๆ กันแลว คา QLoad ยอมเปลี่ยนไปตาม
ปริมาณเห็ดที่งอก จึงกลาวไดวา อุณหภูมิในหองเพาะเลี้ยงเห็ดยังอยูในชวงที่เหมาะสม
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3.3 ผลจากการแปรคา keff
Table 5 Effects of keff (W/m-K) at T ( ref )  30 C for Qload
   30 %

k eff

(W/m-K)
1.0
1.5
2.0 (ref)
2.5
3.0
3.5

   40 %

COP

Tcold

 th

COP

Tcold

0.0925
0.0925
0.0925
0.0925
0.0925
0.0925

10.806
15.459
17.785
19.181
20.112
20.777

0.9850
0.7462
0.6268
0.5552
0.5074
0.4733

0.1116
0.1116
0.1116
0.1116
0.1116
0.1116

14.664
18.519
20.446
21.603
22.374
22.924

 10

W

   50 %

 th

COP

Tcold

0.7607
0.6330
0.5564
0.5053
0.4688

0.1391
0.1391
0.1391
0.1391
0.1391
0.1391

18.388
21.481
23.028
23.956
24.575
25.017

   60 %

 th

COP

Tcold

 th

0.7359
0.6023
0.5221
0.4686
0.4305

0.1814
0.1814
0.1814
0.1814
0.1814
0.1814

21.983
24.355
25.541
26.252
26.726
27.065

0.9290
0.6542
0.5167
0.4343
0.3793
0.3401

จากขอมูลใน Table 5 เมื่อใหคา keff เพิ่มขึ้น จะไดวาคา Tcold เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคา th ที่
ลดลง ทั้งนี้ ทรายเปยกที่ใชจะมีคา keff แปรไปตามสวนผสมและการระเหยของน้ํา จึงกลาวไดวา อุณหภูมิใน
หองเพาะเลี้ยงเห็ดยังอยูในชวงที่เหมาะสม
4. ผลจากการแปรคา kcon
Table 6 Effects of kcon (W/m-K) at T ( ref )  30 C for Qload
k con

   30 %

(W/m-K) COP
0.8 0.0925
1.2 0.0925
1.73 (ref) 0.0925
2.2 0.0925
3.0 0.0925
3.6 0.0925

   40 %

 10

W

   50 %

   60 %

Tcold

 th

COP

Tcold

 th

COP

Tcold

 th

COP

Tcold

 th

16.125
17.155
17.785
18.091
18.390
18.527

0.7120
0.6592
0.6268
0.6111
0.5958
0.5887

0.1116
0.1116
0.1116
0.1116
0.1116
0.1116

19.117
19.941
20.446
20.691
20.931
21.041

0.7211
0.6664
0.6330
0.6168
0.6009
0.5936

0.1391
0.1391
0.1391
0.1391
0.1391
0.1391

22.014
22.643
23.028
23.214
23.397
23.481

0.6899
0.6355
0.6023
0.5862
0.5703
0.5631

0.1814
0.1814
0.1814
0.1814
0.1814
0.1814

24.825
25.269
25.541
25.672
25.801
25.860

0.5996
0.5482
0.5167
0.5015
0.4866
0.4797

ขอมูลใน Table 6 เมื่อใหคา kcon เพิ่มขึ้น จะไดวาคา Tcold เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับคา
th ที่ลดลง ทั้งนี้ วงบอซีเมนตที่ใ ชจะมีคา k con แปรไปตามสภาพและสวนผสมของคอนกรีต จึงกลาวไดวา
อุณหภูมิในหองเพาะเลี้ยงเห็ดยังอยูในชวงที่เหมาะสม

สรุป
1. จากการแปรค า พารามิ เ ตอร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การถ า ยโอนมวลและความร อ นของวงบ อ ซี เ มนต ที่ ใ ช
เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐานตามแบบจําลองหมอดินเก็บความเย็น ไดคา 0  th  1 และ COP ที่เปนไปได
แสดงใหเห็นวาทฤษฎีในการคํานวณและวิเคราะหแบบจําลองนี้ใชไดจริง และจากที่พบวาประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ
สิ่งแวดลอมมีอุณหภูมิประมาณ 25 – 40 °C และความชื้นสัมพัทธประมาณ 30 – 60 %
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2. ปจจัยทางกายภาพมีผลตออุณหภูมิในวงบอซีเมนตที่ใชเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟาภูฐานตามแบบจําลอง
หมอดินเก็บความเย็น โดยที่ T และ   นั้นมีผลเดนชัดกวา Qload , k eff และ k con แตอยางไรก็ตาม ผลที่ได
แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิในวงบอซีเมนตนี้อยูในชวงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภูฐาน
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การเปลี่ยนนา้ มันเครื่องใช้ แล้ วเป็ นเชือ้ เพลิงเหลวบนตัวเร่ งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้ แล้ ว
ในเครื่องปฏิกรณ์ แบบต่ อเนื่อง
Conversion of Used Lubricating Oil to Liquid Fuels on Used FCC Catalyst
in Continuous Reactor.
พรชนก แก้ วเทวี1 และ ธราพงษ์ วิทติ ศานต์2*
Pornchanok Kaewtawee1 and Tharapong Vitisant2*

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ศ้ ึกษาการไพโรไลซิส นา้ มันหล่อลื่นใช้ แล้ วเป็ นเชื อ้ เพลิงเหลวบนตัวเร่ งปฏิ กิริยาเอฟซีซี ใน
เครื่ องปฏิกรณ์ แบบต่อเนื่องขนาด 3 ลิตร เพื่อศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ได้ แก่ อุณหภูมิ 380-450 องศาเซลเซียส อัตรา
การไหลเข้ าของสารตังต้
้ น 3-9 มิลลิลิตรต่อนาที อัตราการไหลของแก๊ สไนโตรเจน 50-150 มิลลิลิตรต่อนาที และ
ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาร้ อยละ 30-60 โดยปริ มาตรของเครื่ องปฏิกรณ์ ที่มีอิทธิพลต่อร้ อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์
น ้ามัน พบว่า ภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ ในการไพโรไลซิสน ้ามันหล่อลื่นใช้ แล้ วเป็ นเชื ้อเพลิงเหลวบนตัวเร่ งปฏิกิริยาเอฟ
ซีซีใช้ แล้ ว คือ ที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส อัตราการไหลเข้ าของสารตังต้
้ น 9 มิลลิลิตรต่อนาที อัตราการไหล
ของแก๊ สไนโตรเจน 50 มิลลิลิตรต่อนาที และปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาร้ อยละ 30 โดยปริ มาตรของเครื่ องปฏิกรณ์
ได้ ผลิตภัณฑ์น ้ามันร้ อยละ 88.5 โดยน ้าหนัก

ABSTRACT
This research aims to study pyrolysis of used lubricating oil to liquid fuels over fluid catalytic
cracking catalyst in 3 L continuous reactor to define the factors such as temperature of 380-450 °C,
oil feed rate of 3-9 ml/min, N2 flow rate of 50-150 ml/min and amount of catalyst of 30-60 % (by reactor
volume) which affected to % yield of liquid oil products. The results showed that the temperature of
450 °C, feed rate of 9 ml/min, N2 flow rate of 50 ml/min and amount of catalyst of 30 % (by reactor
volume) were the optimum condition giving the highest liquid oil products of 88.5 % wt.
Key words: pyrolysis, lubricating oil, fluid catalytic cracking, continuous reactor
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คานา
เนื่องจากปั จจุบนั น ้ามันหล่อลื่นถูกนามาใช้ เป็ นจานวนมาก ทาให้ เกิดน ้ามันหล่อลื่นที่ใช้ แล้ วเหลือทิ ้งเป็ น
จานวนมาก นา้ มัน หล่อลื่ นที่ ผ่านการใช้ แล้ วจัดเป็ นของเสีย อันตรายและก่อให้ เกิ ดมลพิ ษต่อสิ่งแวดล้ อม ใน
ปั จจุบนั มีการนาน ้ามันหล่อลื่นนากลับมาใช้ เพื่อเป็ นเชื ้อเพลิงในน ้ามันเตา และประยุกต์ใช้ ในภาคการก่อสร้ าง แต่
ทังหมดนั
้
นไม่
้ ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มของน ้ามันหล่อลื่นใช้ แล้ ว และบางส่วนที่มีการจัดการเกี่ยวกับน ้ามันหล่อลื่นใช้
แล้ วต้ องใช้ การลงทุนที่สงู แต่ถ้ามีการเก็บรวบรวมจะใช้ เป็ นแหล่งพลังงานได้ จึงมีความพยายามค้ นคว้ าและวิจัย
การนานา้ มันหล่อลื่นใช้ แล้ วซึ่งเป็ นน ้ามันชนิดหนักมาแปรภาพใหม่เป็ นเชือ้ เพลิงเหลวที่มีคุณค่าและนากลับมา
ใช้ ได้ อีก (พนัส, 2557) โดยกระบวนการ ไพโรไลซิส คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้
ความร้ อนในภาวะที่ปราศจาก ออกซิเจนหรื อมีออกซิเจนในปริ มาณที่น้อยมากโดยเกิดการแตกของพันธะโมเลกุล
ในองค์ประกอบ จากสายโซ่พนั ธะเคมียาว ๆ กลายเป็ นสายโซ่สนั ้ ๆ ส่วนที่เป็ นองค์ประกอบคาร์ บอนระเหยได้ จะ
กลายเป็ นแก๊ สเชื ้อเพลิง บางส่วนที่ถูกควบแน่นจะกลายเป็ นน ้ามันเหลว (Bockhorn et al., 1998) ไพโรไลซิสเป็ น
วิธี ที่ มี ประโยชน์ มากกว่าวิ ธี การอื่น ๆ และเป็ น วิ ธี การที่ มีประสิ ท ธิ ภ าพสูงในมุมมองที่ เกี่ ยวกับ พลังงาน คื อ
ผลิตภัณฑ์ จากกระบวนการไพโรไลซิส เช่น แก๊ ส นา้ มันเหลว และของแข็งสามารถใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงได้ งานวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการไพโรไลซิสที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการแปรรู ปน ้ามันหล่อลื่นใช้ แล้ วด้ วยกระบวนการไพโรไล
ซิสมักเป็ นการแตกตัวของสายโซ่ไฮโดรคาร์ บอนขนาดใหญ่ที่มีความยาวให้ เป็ นโมเลกุลไฮโดรคาร์ บอนขนาดกลาง
ซึง่ หากมีการควบคุมกระบวนการที่ดี จะทาให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเชื ้อเพลิง
จากการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่ การทาไพโรไลซิสนา้ มันหล่อลื่นใช้ แล้ วจะทาในเครื่ องปฏิ กรณ์ แบบ
แบตช์ (กุณฑณี , 2554) ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการพวกเชื อ้ เพลิงเหลวจะผสมอยู่กับนา้ มันหนักในเครื่ อง
ปฏิ กรณ์ ดังนัน้ ในงานวิจัย นี จ้ ะเป็ น การไพโรไลซิส นา้ มันหล่อลื่นใช้ แล้ วเป็ น เชื อ้ เพลิ งเหลว ในเครื่ องปฏิ กรณ์
แบบต่อเนื่อง ซึง่ สามารถแยกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกจากน ้ามันหนักได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องปฏิกรณ์ แบบต่อเนื่อง ทาจากวัสดุชนิดเหล็กกล้ าเหนียวไร้ สนิม มีปริ มาตรความจุ 3 ลิตร ทนความ
ร้ อนได้ ประมาณ 500 องศาเซลเซียส มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกถูกวางในแนวนอน ภายในทรงกระบอกแกนกลาง
มีการติดตังใบกวนไว้
้
ภายใน\

เครื่ องมือวิเคราะห์ วัตถุดบิ และตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
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วิเคราะห์ ส มบัติท างกายภาพและทางเคมีข องนา้ มัน หล่อลื่ นใช้ แ ล้ ว โดยวิเคราะห์ ก ารสลายตัวทาง
ความร้ อนด้ ว ยเครื่ อ ง Thermogravimetric analyzer (TGA) ก่ อ นท าการทดลองวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของ
ตัวเร่ งฏิกิริยาเอฟซีซีที่ใช้ แล้ วทังก่
้ อนและหลังเผาที่อณ
ุ หภูมิ 550 องศาเซลเซียส ด้ วยเครื่ อง X-ray Fluorescence
Spectrophotometer (XRF) และเครื่ อง X-ray Diffractometer (XRD) ตามลาดับ
วิธีการทดลอง
เตรี ยมนา้ มันหล่อลื่นใช้ แล้ ว โดยทาการกรองสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่ นละออง ตะกอนของแข็ง ด้ วยกระดาษ
กรอง จากนัน้ เตรี ยมเครื่ องปฏิ กรณ์ แบบต่อเนื่องขนาด 3 ลิตรให้ พร้ อมใช้ งาน ทาปฏิ กิริยาไพโรไลซิ สในเครื่ อง
ปฏิกรณ์ ตามตัวแปรที่ต้องการศึกษาเพื่อหาช่วงภาวะของตัวแปรต่างๆที่มีความเหมาะสมและศึกษาอิทธิพลของ
ตัวแปรจากการทดลอง นาผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้ ไปวิเคราะห์ตอ่ และคานวณร้ อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์
Table 1 Factor and level of variable of cracking
Factor
Level
Low (+)
High (-)
Temperature
380
450
oil feed rate
3
9
N2 flow rate
50
150
amount of catalyst
30
60

Unit
°C
ml/min
ml/min
%vol of reactor

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบในนา้ มันหล่ อลื่นใช้ แล้ วก่ อนการทดลอง

Figure 1 The decomposition temperature range of used lubricating oil by
Thermogravimetric Analyzer (TGA) technique.
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จากรู ปที่ 1 แสดงอัตราการแตกตัวของน ้ามันหล่อลื่นใช้ แล้ ว จากกราฟจะเห็นว่าน ้ามันหล่อลื่นเริ่ มแตกตัวที่ช่วง
อุณหภูมิประมาณ 225 องศาเซลเซียส แต่ในการทดลองศึกษาอุณหภูมิในช่วง 380-450 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
ที่อุณหภูมิ 225 องศาเซลเซียส ความร้ อนที่ ให้ ทาให้ นา้ มันมีการแตกตัวแต่เกิ ดการแตกตัวไม่สมบูรณ์ จึงทาให้
น ้ามันกลับมารวมตัวกัน
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวเร่ งปฏิกริ ิยาเอฟซีซีใช้ แล้ ว
- วิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวเร่ งฏิกริ ิยาเอฟซีซีท่ ใี ช้ แล้ วทัง้ ก่ อนและหลังเผาด้ วยเทคนิค XRF
Table 2 %Concentration of metal in used FCC catalyst before and after calcination at 550°C
Used FCC Catalyst
Element
Na
Al
Si
P
S
K
Ca
Ti
V
Mn
Fe
Ni
Cu
Zn
La
Ge
Ga

Used FCC catalyst after calcination
at 550°C

% Concentration
0.58
42.07
40.13
0.12
0.3
0.32
0.4
2.67
0.34
0.2
3.12
1.65
0.08
0.07
6.29
0.49
0.04

Element
Na
Al
Si
P
S
K
Ca
Ti
V
Mn
Fe
Ni
Cu
Zn
La
Ge
Ga

% Concentration
0.31
40.3
42.03
0.2
0.49
0.24
0.37
3.08
0.34
0.19
3.29
1.27
0.11
0.07
7.06
0.64
0.02

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF พบว่าในตัวเร่ งปฏิกิริยาเอฟซีซีที่ใช้ แล้ วทังก่
้ อนและหลังการเผามีปริ มาณธาตุ
Si และ Al ที่มาก จึงสามารถคาดการณ์ได้ วา่ ตัวเร่ งปฏิกิริยาเอฟซีซีที่ใช้ แล้ วเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ ด้ วยเหตุนี ้
เองจึงนาตัวเร่ งปฏิกิริยาเอฟซีซีที่ใช้ แล้ วทัง้ ก่อนและหลังเผามาวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค XRD เพื่อหาว่าเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยานี ้เป็ นซีโอไลต์ชนิดใด
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- วิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวเร่ งฏิกริ ิยาเอฟซีซีท่ ใี ช้ แล้ วทัง้ ก่ อนและหลังเผาด้ วยเทคนิค XRD

Figure 2 XRD pattern of Ultrastable Y, Dehydrated Dealuminated Catalyst, XRD pattern of used FCC
catalysts, XRD pattern used FCC catalyst after calcination at 550°C
จากรู ปพบว่าลักษณะพีคที่ปรากฎในรู ป มีความใกล้ เคียงกับลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยา Zeolite Y ทาให้ สามารถ
ระบุได้ วา่ ตัวเร่ งปฏิกิริยาเอฟซีซีนี ้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ประเภท Y
ผลของตัวแปรที่ศึกษาต่ อการไพโรไลซีสนา้ มันหล่ อลื่นใช้ แล้ ว
- ผลของอุณหภูมิต่อร้ อยละผลได้ ผลิตภัณฑ์ เชือ้ เพลิงเหลวและองค์ ประกอบของนา้ มันหล่ อลื่น
ใช้ แล้ ว
จากรู ปที่ 3 (a) พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจาก 380 องศาเซลเซียสเป็ น 450 องศาเซลเซียส จะได้ ร้อยละ
ผลได้ ของผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงเหลวเพิ่มขึ ้นจาก 37.3 เป็ น 84.14 โดยน ้าหนัก โดยเมื่อได้ รับ ความร้ อนสูงอย่าง
ต่อ เนื่ อ งท าให้ เกิ ดการแตกตัวไปเป็ น โมเลกุล ไฮโดรคาร์ บ อนขนาดกลางและขนาดเล็ ก จึ งส่ งผลให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงเหลวสูงมากขึ ้น ในขณะที่กากน ้ามันมีปริ มาณสูงขึ ้น เนื่องมาจากตัวเร่ งปฏิกิริยาเอฟซีซีที่
ใช้ ใ นการแตกย่ อยของโมเลกุล ไฮโดรคาร์ บอนขนาดใหญ่ จ นได้ โมเลกุล ไฮโดรคาร์ บ อนขนาดเล็ก จะได้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เป็ น อัล คีน ในปริ มาณมาก ดังนัน้ จึ งมี โอกาสที่ จ ะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า polymerization จึ งท าให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นกากน ้ามันอยู่มาก และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของเชื ้อเพลิงเหลว (b) พบว่าเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึน้ ทาให้ ได้ ร้อยละผลิตภัณฑ์ดีเซลลดลงจากร้ อยละ 47 เป็ น 43 โดยนา้ หนัก เนื่องจากอิทธิ พลของการ
แยกสลายด้ วยความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู ทาให้ เกิดการแตกย่อยของโมเลกุลสารประกอบ ไฮโดรคาร์ บอนขนาด
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ใหญ่จนได้ โมเลกุลขนาดกลาง ต่อจากนันตั
้ วเร่ งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้ แล้ วก็จะเข้ ามามีบทบาทในการแตกตัวของ
โมเลกุลไฮโดรคาร์ บอนขนาดกลางไปเป็ นโมเลกุลขนาดเล็กมากขึ ้นทาให้ ปริ มาณดีเซลลดลง

- ผลของอัตราการไหลของสารตัง้ ต้ นต่ อร้ อยละผลได้ ผลิตภัณฑ์ เชือ้ เพลิงเหลวและองค์ ประกอบ
ของนา้ มันหล่ อลื่นใช้ แล้ ว
้ นเพิ่มขึน้ จะได้ ร้อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงเหลว
จากรู ปที่ 4 (b) เมื่ออัตราการไหลเข้ าของสารตังต้
เพิ่มขึ ้นจาก 80.14 เป็ น 84.14 โดยน ้าหนัก และ (b) ผลิตภัณฑ์ดีเซลเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 40 เป็ น 43 โดยน ้าหนัก
เนื่องจากเมื่ออัตราการไหลเข้ าของสารตังต้
้ นสูงขึ ้น ระดับความสูงของน ้ามันที่อยู่ในเครื่ องปฏิกรณ์ มากขึ ้นแต่ไม่
เต็ ม สารตัง้ ต้ น จึ ง มี พื น้ ที่ ใ นการถ่ า ยโอนความร้ อนมากขึ น้ เกิ ด การแตกพั น ธะของโมเลกุ ล สารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนขนาดใหญ่จนได้ โมเลกุลขนาดเล็กมากขึ ้น

- ผลของอัตราการไหลของแก๊ สไนโตเจนที่ใช้ ในการทาปฏิกริ ิยาต่ อร้ อยละผลได้ ผลิตภัณฑ์
เชือ้ เพลิงเหลวและองค์ ประกอบของนา้ มันหล่ อลื่นใช้ แล้ ว
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จากรู ปที่ 5 (a) เมื่ออัตราการป้อนแก๊ สตัวพาเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ร้อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิง
เหลวลดน้ อยลงจาก 88.5 เป็ น 84.14 โดยน ้าหนัก และเมื่อเพิ่มอัตราการป้อนแก๊ สตัวพาในการทาปฏิกิริยา (b)
ทาให้ เวลาในการทาปฏิกิริยาของน ้ามันหล่อลื่นใช้ แล้ วในเครื่ องปฏิกรณ์ ลดลง ทาให้ การเกิดปฏิกิริยาเกิดได้ ไม่
สมบูรณ์ ร้ อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์ดีเซลจึงลดน้ อยลง โดยร้ อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์ดีเซลลดลงจาก 44 เป็ น
43 โดยน ้าหนัก

- ผลของปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาต่ อร้ อยละผลได้ ผลิตภัณฑ์ เชือ้ เพลิงเหลวและองค์ ประกอบของ
นา้ มันหล่ อลื่นใช้ แล้ ว
จากรู ปที่ 6 (a) เมื่อเติมตัวเร่ งปฏิกิริยาเพิ่มขึน้ ทาให้ ได้ ร้อยละผลิตภัณฑ์ เชือ้ เพลิงเหลวเพิ่มขึน้ จาก 80.09
้ ้
เป็ น 84.14 โดยน ้าหนัก และปริ มาณร้ อยละผลได้ ของดีเซล (b) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 33 เป็ น 43 โดยน ้าหนัก ทังนี
เนื่ องจากตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ย ามากขึน้ ท าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสนับ สนุน ให้ เกิ ดการแตกตัวของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนสายโซ่ยาวเป็ นสายโซ่ไฮโดรคาร์ บอนโมเลกุลที่เล็กลง ทาให้ ได้ องค์ประกอบดีเซลเพิ่มมากขึ ้นและ
จะสังเกตได้ วา่ องค์ประกอบของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนสายโซ่ยาวลดน้ อยลง
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สรุป
การศึกษาการไพโรไลซิสนา้ มันหล่อลื่นใช้ แล้ วเป็ นเชื อ้ เพลิงเหลวบนตัวเร่ งปฏิ กิริยาเอฟซีซี ในเครื่ อง
ปฏิ กรณ์ แบบต่อเนื่องขนาด 3 ลิตร เพื่ อศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อร้ อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์ น้า้ มัน
พบว่าภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ ในการไพโรไลซิสน้ ้ามันหล่อลื่นใช้ แล้ วเป็ นเชื ้อเพลิงเหลวบนตัวเร่ งปฏิกิริยาเอฟซีซี คือ
ที่ อุณ หภูมิ 450 องศาเซลเซี ย ส อัตราการไหลเข้ าของสารตัง้ ต้ น 9 มิล ลิ ลิ ตรต่อนาที อัตราการไหลของแก๊ ส
ไนโตรเจน 50 มิล ลิ ลิ ตรต่อนาที และปริ มาณตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ยาร้ อยละ 30 โดยปริ มาตรของเครื่ องปฏิ ก รณ์ ได้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เชื อ้ เพลิ งเหลวร้ อยละ 88.5 โดยน้ า้ หนัก และในสภาวะที่ ไ ม่มีตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ย าได้ ร้ อยละผลได้ ข อง
ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงเหลวน้ อยกว่าในสภาวะที่มีตวั เร่ งปฏิกิริยาเสมอ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพเซลล์ แสงอาทิตย์ ชนิดสีย้อมไวแสงด้ วยพอลิเอทิลีนไกลคอล
Improved the Performance of Dye-sensitized Solar Cells by Polyethylene Glycol
กัญญารัตน์ เปล่ งสันเทียะ1 และ สุภาพร ดาวทอง1*
Kanyarat Pleengsanthia1 and Suphaporn Daothong1*

บทคัดย่ อ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-Sensitized Solar Cells, DSSCs) เป็ นอุปกรณ์ เซลล์แสงอาทิตย์
ที่แปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้า ในงานวิจยั นี ้ได้ ทาการศึกษาผลของสารพอลีเอทิลีนไกลคอล 20000 (PEG
20000) ต่อสัณฐานวิทยาพื ้นผิวของฟิ ล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ และประสิทธิภาพของ DSSCs จากผลการทดลอง
พบว่า เมื่อเติม PEG20000 ลงในคอลลอยด์ของ TiO2 ด้ วยอัตราส่วนโดยน ้าหนัก TiO2:PEG20000 เป็ น 0.45:0.05
สัณฐานวิทยาพืน้ ผิวของฟิ ล์ม TiO2 มีปริ มาณรู พรุ นที่สูงเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการไม่เติม PEG20000 ซึ่งผลของค่า
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของ DSSC เพิ่มขึ ้นจาก 1.90เปอร์ เซ็นต์ เป็ น 2.70 เปอร์ เซ็นต์และค่าฟิ ลแฟกเตอร์
เท่ากับ 0.44

ABSTRACT
A dye-sensitized solar cell (DSSC) is a photovoltaic device which converts the visible light into
electricity. In this work, we focused on the effect of polyethylene glycol 20000 (PEG 20000) on the
surface morphology of TiO2 film and performance of DSSCs. Experimental results show that when PEG
20000 was added to TiO2 colloid with TiO2:PEG20000 ratio of 0.45:0.05 weight by weight, the surface
morphology of TiO2 film presented higher porosity compared with that without PEG20000. As a result,
the energy conversion efficiency of DSSC was increased from 1.90% to 2.70% and fill factor of 0.44.

Key Words: Dye sensitized solar cell, PEG20000, Photoelectrode
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คานา
จากวิกฤตการณ์ ทางด้ านพลังงานและภาวะโลกร้ อนในปั จจุบนั กลายเป็ นปั ญหาใหญ่ ที่ต้องการการแก้ ไข
อย่างเร่ งด่วน ประเทศไทยได้ ให้ ความสาคัญกับปั ญหานี ้ เช่นเดียวกับนานาประเทศ สาเหตุสาคัญของภาวะโลก
ร้ อนนันมี
้ ปัจจัยหลักอย่าง หนึ่งมาจากการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงฟอสซิล (น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ และถ่านหิน) ดังนัน้
แนวทางการลดการใช้ พลังงานจากฟอสซิลจะช่วยบรรเทาปั ญหานี ้ได้ ระดับหนึ่ง แต่การพัฒนาภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมรวมถึงภาคการขนส่ง จาเป็ นต้ องใช้ พลังงานอย่างมาก ดังนันแนวทางการแก้
้
ปัญหาที่ยงั่ ยืนคือ การหา
พลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนพลังงานจากแหล่งดังกล่าว พลังงานทางเลือกที่น่าสนใจคือ พลังหมุนเวียน ซึง่ ได้ แก่
พลังงานน ้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้ น ประเทศไทยเป็ นประเทศที่อยู่ในเขตร้ อนการเลือกใช้ พลังงาน
ในรู ปของแสงจากดวงอาทิตย์ซงึ่ เป็ นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่สดุ และเป็ นพลังงานสะอาด ไม่ทาให้ สิ่งแวดล้ อมเป็ น
พิษ (Muhammad et al., 2015) ดังนันเซลล์
้
แสงอาทิตย์จึงเป็ นทางเลือกหนึ่ง ที่น่าสนใจนามาเปลี่ยนพลังงานแสง
เป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ เซลล์ แสงอาทิ ตย์ ที่นิ ยมใช้ กันมากที่ สุดได้ แก่ เซลล์ แ สงอาทิ ตย์ แบบรอยต่อพี เอ็น (p-n
junction) ที่ทาจากสารซิลิคอน (Si) ซึง่ เป็ นเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ สงู
แต่มีข้อเสียคือ มีน ้าหนักมากและมีต้นทุนในการผลิตสูง (Yupeng et al., 2015) จากปั ญหาดังกล่าวนักวิจยั ต่างได้
คิดค้ นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีน ้าหนักเบา มีต้นทุนการผลิตต่า และสามารถแปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ สงู
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-Sensitized Solar Cells, DSSCs) จึงเป็ นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ ซึง่
ได้ รับความสนใจอย่างแพร่ หลาย จากสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจาก มีประสิทธิ ภาพในการ
แปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้าสูง มีต้นทุนการผลิตต่า และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (Arman et al., 2014)
โดย DSSCs ประกอบด้ วย เคาน์เตอร์ อิเล็กโทรด, โฟโตอิเล็กโทรด และสารละลายอิเล็กโตรไลต์ DSSCs สามารถ
แปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ ถึง 10% (Grätzel, 2003) การทางานของ DSSCs จะใช้ สีย้อมซึ่งเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของ DSSCs การใช้ สีย้อมเป็ นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อทาให้ เกิดการกระตุ้นส่งอิเล็กตรอน
ไปอยู่ในสถานะเร้ า ที่พร้ อมจะส่งถ่ายอิเล็กตรอนต่อไปยังสารกึ่งตัวนากลุ่ม TiO2 ขนาดระดับนาโนเมตรที่โมเลกุลสี
ย้ อมเกาะอยู่ หลังจากนันอิ
้ เล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปยังกระจกนาไฟฟ้าโปร่ งแสงและออกสู่วงจรภายนอก (Load หรื อ
Storage) ขณะเดียวกันจะเกิดกระบวนการรับอิเล็กตรอนคืนของสี ย้อมจากสารละลายอิเล็กโตรไลท์กลุ่ม I-/I3- ที่รับ
อิเล็กตรอนจากเคาน์เตอร์ อิเล็กโทรด การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในชันออกไซด์
้
ของขัวไฟฟ้
้ า มีผลต่อประสิทธิภาพของสี
ย้ อมและปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง (Photocatalyst) ซึง่ พื ้นที่ผิวต่อปริ มาตรของชันสารกึ
้
่งตัวนามีค่ามาก ทาให้ มีพื ้นที่
สาหรั บ ยึดเกาะกับ สี ย้ อมมากขึน้ จึงท าให้ มีก ระแสไฟฟ้ าจากเซลล์ แ สงอาทิ ตย์ มากขึน้ ประสิ ท ธิ ภ าพของเซลล์
แสงอาทิตย์ก็เพิ่มมากขึ ้นด้ วย ในหลายๆ งานวิจยั ได้ ใช้ PEG (Polyethylene glycol) สาหรับเตรี ยมโฟโตอิเล็กโทรด
(Fan et al., 2006; Sing et al., 2014) โดย PEG เป็ นสารที่มีน ้าหนักโมเลกุลหลากหลาย การบอกน ้าหนักโมเลกุล
จะแสดงเป็ นตัวเลขต่อท้ ายตามตัวย่อ (PEG) สูตรทัว่ ไปจะแสดงเป็ น H(OCH2CH2)nH โดยที่ n คือจานวนเฉลี่ยของ
การทาซ ้ากลุ่มออกซิเอทิลีน (Oxyethylene) PEG สามารถละลายน ้าได้ นอกจากนีย้ ังละลายในตัวทาละลาย
อินทรี ย์รวมทังไฮโดรคาร์
้
บอน เช่น PEG 400 PEG 6,000 และ PEG 20,000 ใช้ เป็ นสารเติมแต่งพบว่า PEG 400 –
6,000 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรู พรุ นในขณะที่น ้าหนักโมเลกุล PEG จาก 6,000 ถึง 20,000 ทาให้ เกิดความพรุ น
เพิ่มขึ ้น (Sunee et al., 2011) มีการรายงานของ Gu et al. (2004) ใช้ PEG400, PEG2000 และPEG4000 ผสมใน
โซล-เจล TiO2 เพื่อสารที่ทาให้ เกิดรู พรุ นของฟิ ล์มบนโฟโตอิเล็กโทรด พบว่าฟิ ล์มที่เติม PEG2000 ให้ ประสิทธิภาพ
ของเซลล์ แสงอาทิ ตย์ สูงสุด 0.214% นอกจากนี ้ Tasic et al. (2012) เห็นว่า PEG เป็ นสารลดแรงตึงผิ ว
152

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาวิทยาศาสตร์

(Surfactant) ที่ไม่มีขวั ้ โดยทัว่ ถูกใช้ ในการเตรี ยมฟิ ล์มบาง กาจัดโดยการเผาไหม้ ได้ ง่าย อุณหภูมิกลาสทรานสิชัน
(Glass Transition Temperature) ต่า จึงเตรี ยมฟิ ล์ม TiO2 โดยใช้ PEG ที่มีมวลโมเลกุลต่างกัน คือ PEG1000,
PEG4000, PEG 6000, PEG 8000, PEG 20000 เป็ นสารยึด (Binder) ซึง่ มีผลต่อการเกิดรู พรุ น ขนาดอนุภาคและ
รู ปร่ าง และการยึดเกาะของฟิ ล์ม โดยฟิ ล์มที่เกิดจากการเติม PEG8000 มีความสม่าเสมอ และไม่มีการแตก ให้ ค่า
ประสิทธิภาพสูงสุดคือ 2.64%
งานวิจยั นี ้ศึกษาผลของการเติม PEG มวลโมเลกุล 20,000 ในปริ มาณต่างๆ สาหรับเตรี ยมฟิ ล์ม TiO2
ของโฟโตอิเล็กโทรดเทียบกับไม่เติม PEG และศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาพื ้นผิวของฟิ ล์มและค่าประสิทธิภาพการ
แปลงพลังงานแสงเป็ นไฟฟ้าของ DSSCs

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ ในการทดลอง
- กระจกนาไฟฟ้า (FTO)
- อนุภาค TiO2 (21 nm, Aeroxide® P25, Aldrich)
- สีย้อม N719
- สารละลายอิเล็กโทรไลต์
- สารละลาย H2PtCl6 ในตัวทาละลายอะซิโตน
- น ้าปราศจากไอออน
วิธีการ
ขันตอนการเตรี
้
ยมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-Sensitized Solar Cells, DSSCs) มี 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
- การเตรี ยมโฟโตอิเล็กโทรด
โฟโตอิเล็กโทรดเป็ นการเตรี ยมฟิ ล์ม TiO2 ลงบนกระจก FTO แสดงขันตอนตาม
้
Figure 1 ซึง่ ใช้ อนุภาค
TiO2 ผสมกับ PEG 20,000 ในอัตราส่วนต่างๆ แสดงอัตราส่วนดัง Table 1 จากนันน
้ าตัวอย่าง P0, P1 และ P2 ไป
เผาที่อณ
ุ หภูมิ 400 oC เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง แล้ วนาไปแช่สีย้อม N 719 เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง

TiO2

PEG 20,000

DI water 1.8 ml

Stirred for 48 hrs
Coated on FTO glass

Calcination 400 oC for 1 hr
N719 dye adsorption
for 12 hrs
Figure 1 Flow chart of photoelectrode fabrication
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Table 1 TiO2 Colloid compositions
Sample
TiO2 (g)
PEG 20,000 (g)
P0
0.5
0
P1
0.45
0.05
P2

0.30

0.2

- การเตรี ยมสารละลายอิเล็กโทรไลต์
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ประกอบด้ วย I2 0.05 mol/l, LiI 0.5 mol/l และ 4-Tert-Butylpyridine 0.5 mol/l
ในตัวทาละลาย Acetonitrile
- การเตรี ยมเคาน์เตอร์ อิเล็กโทรด
เคาน์เตอร์ อิเล็กโทรดเตรี ยมโดยใช้ H2PtCl6 ในตัวทาละลายอะซิโตน ให้ ได้ ความเข้ มขัน 20 mM จากนันท
้ า
การเคลือบบนกระจกนาไฟฟ้า (FTO) ในพื ้นที่ 0.2 × 1.0 cm2 ด้ วยวิธี Doctor blade จากนันน
้ าไปเผาที่อณ
ุ หภูมิ
400 ºC เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
- การประกอบเซลล์แสงอาทิตย์
ประกอบโฟโตอิเล็กโทรดและเคาน์เตอร์ อิเล็กโทรดเข้ าด้ วยกันโดยใช้ พาราฟิ ล์มกันทั
้ ง้ 2 ขัวไม่
้ ให้ สมั ผัสกัน
และเป็ นช่องว่าง สาหรั บเติมอิเล็กโทรไลต์ เข้ าไป จากนัน้ นาไปวัดประสิทธิ ภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยเครื่ อง
Solar Simulator ความเข้ มของแสงจะมีคา่ เท่ากับ 100 mW/cm2 หรื อ 1,000 W/m2 ตาม AM 1.5 (Air Mass 1.5)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาโดยกล้ องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM)
กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็ นการใช้ ลาอิเล็ กตรอนส่องกราดไปบนผิ วของชิน้ งาน เพื่ อ
แสดงข้ อมูลทางสัณฐานวิทยาของชิ ้นงาน จากการเตรี ยมฟิ ล์ม TiO2 ที่มีส่วนผสมของ PEG 20,000 ในอัตราส่วนที่
แตกต่างกันบนกระจก FTO แสดงดัง Figure 2 พบว่า การไม่เติม PEG ของชิ ้นงาน P0 พื ้นผิวฟิ ล์มมีการกระจาย
ของรู พรุ นบางตาแหน่งและมีรอยแตกเกิดขึ ้น ส่วนฟิ ล์มที่ผสม PEG ของชิ ้นงาน P1 และ P2 มีการกระจายตัวของรู
พรุ นทัว่ พื ้นผิวของฟิ ล์ม โดยชิ ้นงาน P2 มีการเกาะกลุ่มกันของอนุภาค TiO2 บางส่วนและรู พรุ นบนพื ้นผิวที่มีขนาด
ใหญ่กว่า P1 ซึง่ การเกิดรู พรุ นบนฟิ ล์ม TiO2 ที่มีการเติม PEG20000 เป็ นผลจากการนาฟิ ล์มเผาที่อณ
ุ หภูมิ 400oC
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง อุณหภูมิดงั กล่าว ทาให้ PEG20000 สลายตัวไป จึงปรากฏรู พรุ นทังพื
้ ้นผิวและภายในฟิ ล์ม TiO2
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Figure 2 SEM images of (a) Sample P0 (b) Sample P1 and (c) Sample P2

Figure 3 J-V curve for DSSCs with different photo electrodes
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ผลการวัดค่าประสิ ทธิ ภ าพของเซลล์ แ สงอาทิ ตย์ (Efficiency; ) แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความ
หนาแน่นของกระแส กับแรงดันไฟฟ้าพบว่า P1 ได้ ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าลัดวงจรมากกว่าตัวอย่าง P0
และ P2 เมื่อพิจารณาแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิ ด พบว่าตัวอย่าง P1 ให้ ค่าสูงกว่า P0 และ P2 ตามลาดับ โดยข้ อมูลจาก
Figure 3 นามาคานวณค่าประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ ตามสมการ (1) คือ
=

(1)

FF(Voc Jsc )
Pin

คือ ค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ความสามารถในการแปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้า
FF คือ ค่าฟิ ลแฟกเตอร์
Voc คือ แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิ ด
Jsc คือ ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
Pin คือ ความเข้ มแสงที่ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์
ผลการคานวณค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้าแสดงข้ อมูลใน Table 2
เมื่อ



Table 2 J-V parameter of DSSCs
Sample
P0
P1
P2

Jsc (mA cm-2)
8.08
9.52
3.19

Voc (V)
0.63
0.64
0.22

FF
0.37
0.44
0.26

%
1.90
2.70
1.85

จาก Table 2 ผลจากการคานวณค่าประสิทธิ ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ เห็นได้ ว่าตัวอย่าง P1 จะให้ ค่า
ประสิทธิ ภาพการแปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้าสูงที่ สุดคือ 2.70 % รองลงมาคือตัวอย่าง P0 ให้ ค่า
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้าคือ 1.90 % และตัวอย่าง P2 ให้ ค่าประสิทธิภาพการแปลง
พลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้าน้ อยที่สดุ คือ 1.85 % ตามลาดับ
การเตรี ยมโฟโตอิเล็กโทรดของเซลล์ แสงอาทิ ตย์ นัน้ ฟิ ล์ ม TiO2 จะถูกแช่ลงในสารละลายสีย้อมไวแสง
เพื่อให้ เกิดการดูดซับ (Adsorption) ของโมเลกุลสีย้อมบนพื ้นผิวอนุภาค TiO2 โดยสารละลายสีย้อมจะเข้ าไปตามรู
พรุ นของฟิ ล์มแล้ วไปยึดเกาะบนอนุภาค TiO2 สีย้อมไวแสงทาหน้ าที่สาคัญในการดูดกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย์
ทาให้ อิเล็กตรอนถูกกระตุ้น แล้ วส่งผ่านอิเล็กตรอนไปยังอนุภาค TiO2 ดังนันปริ
้ มาณโมเลกุลของสีย้อมไวแสงที่ยึด
เกาะบนอนุภาค TiO2 จึงมีความสาคัญอย่างมาก ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ ซึง่ จากผลการ
ทดลอง Table 2 ซึง่ เห็นได้ ชดั เจนว่าการเติม PEG 20,000 ตามปริ มาณของตัวอย่าง P1 แสดงค่าประสิทธิภาพสูง
ที่สดุ เนื่องจากลักษณะของฟิ ล์ม P1 มีรูพรุ นกระจายสม่าเสมอ โมเลกุลของสีย้อมไวแสงจึงเข้ าไปยึดเกาะได้ มาก รู
พรุ นที่ไม่กว้ างเกินไปจึงมีสว่ นที่เกาะกันของอนุภาค TiO2 อย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งผ่านอิเล็กตรอนจากโมเลกุลสีย้อมไป
ยังกระจกนาไฟฟ้าได้ ดี ส่วนฟิ ล์ม P2 ถึงแม้ มีรูพรุ นมากแต่ขนาดรู พรุ นกว้ างทาให้ อนุภาคของ TiO2 ไม่เกาะหรื อเชื่อ
ต่อกันอย่างต่อเนื่อง จึงทาหน้ าที่ส่งผ่านอิเล็กตรอนจากโมเลกุลสีย้อมไปยังกระจกนาไฟฟ้าได้ ยากประสิทธิภาพจึง
ต่าลง เมื่อพิจารณาการไม่เติม PEG ของตัวอย่าง P0 แม้ ฟิล์มจะมีรูพรุ นน้ อยการยึดเกาะของสีย้อมจึงไม่มากเท่ากับ
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P2 แต่การที่อนุภาค TiO2 อยู่ชิดกัน การส่งผ่านอิเล็กตรอนได้ ง่ายกว่า ทาให้ P0 มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า ตัวอย่าง
P2

สรุปผลการทดลอง
การใช้ PEG 20,000 ในการเตรี ยมฟิ ล์ม TiO2 เพื่อทาให้ เกิดรู พรุ นในโครงสร้ างของฟิ ล์มมากขึ ้นจะช่วยเพิ่ม
พื ้นที่ผิว ทาให้ โมเลกุลของสีย้อมยึดเกาะบนอนุภาค TiO2 ได้ มากขึ ้นตามไปด้ วย การเติม PEG 20000 ใน TiO2 โดย
ใช้ อตั ราส่วนโดยน ้าหนัก TiO2 :PEG20000 คือ 0.45:0.05 เป็ นอัตราส่วนดีที่สดุ ที่ทาให้ มีประสิทธิภาพในการแปลง
เซลล์แสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ 0.45 g สูงถึง 2.70 %
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การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็ นด่ างที่แยกได้ จาก
ดินด่ างบริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรีในการเป็ นเชือ้ ส่ งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
A study on plant growth promoting activity of the haloalkaliphilic bacteria isolated from
alkaline soil in Kanchanaburi research station
จันทร์ แรม รูปขา1*, สาวิตร ตระกูลน่าเลือ่ มใส2, ธนภูมิ มณีบญ
ุ 1, ศิริวลั ย์ สร้ อยกล่อม1และ น ้าผึ ้ง อนุกลู 1
Chanram Roopkham1*, Savitr Trakulnaleamsai2, Thanapoom Maneeboon1, Siriwan Soiklom1
and Nampeung Anukul1

บทคัดย่ อ
เชือ้ แบคทีเรี ยจานวน 33 ไอโซเลทที่แยกได้ จากดินด่างบริ เวณสถานี วิจัยกาญจนบุรีได้ นามาทาการ
ทดสอบความสามารถในการเป็ นแบคทีเรี ยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช โดยการทดสอบความสามารถในการ
ผลิตฮอร์ โมนพืชในกลุ่ม Auxin (Indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA), Indole propionic
acid (IPA) และ Naphthalene acetic acid (NAA)) พบว่าเชือ้ ทดสอบทัง้ หมดสามารถผลิต IAA โดยเชือ้
แบคทีเรี ยที่ผลิต IAA ได้ สงู ที่สดุ 3 อันดับแรกคือ ไอโซเลท P12-2, P12-12 และ P2-23 โดยผลิตได้ 16.8 µg/ml,
18.9 µg/ml และ 23.12 µg/ml ตามลาดับ ทังนี
้ ้เชื ้อทดสอบทังหมดไม่
้
สามารถผลิตฮอร์ โมน IBA, IPA, และ NAA
ได้ เลย สาหรั บความสามารถในการผลิตฮอร์ โมนกลุ่ม Gibberellin พบว่าเชื อ้ แบคที เรี ยทัง้ หมดสามารถผลิ ต
Gibberellic acid (GA3) แต่ไม่พบการผลิตฮอร์ โมนในกลุ่ม Cytokinin (zeatin และ kinetin) รวมทังไม่
้ สามารถ
ละลายฟอสเฟสได้ สาหรั บการทดสอบการสร้ างแอมโมเนีย พบว่ามีเชือ้ จานวน 31 ไอโซเลท สามารถสร้ าง
แอมโมเนียได้ นอกจากนี ้ยังพบว่ามีเชื ้อจานวน 4 ไอโซเลทสามารถสร้ างซิเดอร์ โรฟอร์ ได้ แก่ ไอโซเลท P6-18, P68, P7-30 และ 2-17 โดยผลการศึกษาในครัง้ นี ้สามารถคัดเลือกเชื ้อแบคทีเรี ยที่มีความสามารถในการพัฒนาเป็ น
เชื ้อส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชได้ ทงหมด
ั้
7 ไอโซเลท ได้ แก่ P2-23, P12-12, P12-2, P6-18, P6-8, P7-30
และ 2-17

ABSTRACT

A total of 33 isolates of bacteria isolated from alkaline soils at Kanchanaburi research station,
were evaluated for their plant growth promoting ability. For the production of Auxin hormones (Indole3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA), Indole propionic acid (IPA) and Naphthalene acetic
acid (NAA)), they could be produced by all bacterial isolates. The first three isolates that can produce
the highest amount of IAA were P12-2, P12-12 and P2-23 with the production of IAA of 16.8 µg/ml,
18.9 µg/ml and 23.12 µg/ml, respectively. However, IBA, IPA, and NAA could not be produced from
those all isolates. For the ability of gibberellin production, all isolates could produce Gibberellic acid
(GA3). None of them were found to produce Cytokinin group (zeatin and kinetin) and solubilizing
phosphate. For ammonia production, 31 isolates could be produced. Moreover, siderophore
production was detected in only 4 isolates, P6-18, P6-8, P7-30 and 2-17. The result of these study
suggested that 7 isolates, P2-23, P12-12, P12-2, P6-18, P6-8, P7-30 and 2-17, were the most effective
plant growth promoting bacteria.
Key words: Plant growth promoting bacteria (PGPB), haloalkaliphilic bacteria, phytohormone, auxin, gibberellin
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บทนา
แบคทีเรี ยเป็ นทรั พยากรชีวภาพที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ ในด้ านต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์ กันแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน (symbiosis) และพวกที่อาศัยแบบอิสระในดิน (free living) ถ้ าพบอยู่ใกล้ บริ เวณรากพืชเป็ น
แบคทีเรี ยจาพวก plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) แบคทีเรี ยในกลุม่ นี ้จัดเป็ นพวก rhizosphere
bacteria และแบคที เรี ย ที่ อาศัย บริ เวณภายนอกผิ วพื ช จัดเป็ นพวก epiphytic bacteria ช่ วยกระตุ้นการ
เจริ ญเติบโตของพืช เช่นกระตุ้นการสร้ างฮอร์ โมนพืช การตรึงไนโตรเจน กระตุ้นการละลายฟอสเฟสทาให้ นาไปใช้
ได้ มากขึ ้น การสร้ างสารปฏิชีวนะ ยับยังการสร้
้
างเอธิลีน สร้ างซิเดอร์ โรฟอร์ และกระตุ้นให้ พืชสร้ างภูมิต้านทาน
(induced systemic resistance, ISR) (Richardson et al., 2009; Idris et al., 2007; Gutierrez-Manero et al.,
2001; Whipps 2001) ซึง่ เป็ นกลไกที่ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพื ชโดยเฉพาะฮอร์ โมนพืช (phytohormone)
การผลิตฮอร์ โมนพืชเป็ นกลไกสาคัญในการช่วยเพิ่ มประสิทธิ ภาพการเจริ ญเติบโตของพืช ได้ แก่ Auxin หรื อ
indole-3-acetic acid (IAA), Gibberellin (GA), Cytokinin, Ethylene และ Abscisic acid (ABA) โดยเฉพาะ
กลุม่ Auxins ซึง่ เป็ นฮอร์ โมนที่สร้ างจากเนื ้อเยื่อเจริ ญบริ เวณยอดอ่อนและรากอ่อน ตาที่กาลังเจริ ญ ใบอ่อนและ
ต้ นอ่อนที่กาลังเจริ ญ บทบาทหน้ าที่สาคัญเพื่อใช้ ในการเจริ ญเติบโตในพืช คือกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ การแบ่ง
เซลล์ และการเปลี่ยนสภาพเซลล์ นอกจากพืชที่สร้ าง Auxin ได้ แล้ วยังพบว่าแบคทีเรี ยบางชนิดมีความสามารถ
สร้ าง Auxins ได้ เช่นกันซึง่ มีอยู่หลายสปี ซีส์และหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่อยู่ในสกุล Azoarcus, Arthrobacter,
Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Clostridium, Enterobacter, Gluconacetobacter, Azotobacter,
Pseudomonas และ Serratia (Hurek and Reinhold-Hurek, 2003) จากผลการศึกษาความหลากหลายของเชื ้อ
ที่แยกได้ จากดินด่างบริ เวณสถานีวิจยั กาญจนบุรี คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน มีเชื ้อที่น่าสนใจศึกษาและนามาพัฒนาให้ เป็ นเชื ้อส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตในพืชได้ แก่กลุ่ม Bacillus
ซึง่ เชื ้อที่ชอบเกลือและพีเอชเป็ นด่างซึง่ เป็ นเชื ้อในกลุ่ม Haloalkaliphilic bacteria เพื่อนาไปเป็ นเชื ้อแบคทีเรี ยที่
ส่งเสริ มการเจริ ญของพืช มีดงั นี ้ Bacillus sp., B. licheniformis, B. pumilus, B. subtilis, B. firmus, B.
clausii, B. cereus และ B. endophyticus (สาวิตร และ จันทร์ แรม, 2555) โครงการวิจยั นี ้จึงมุ่งที่จะคัดเลือก
แบคทีเรี ยกลุ่มนีใ้ นการเป็ นเชื ้อส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะปลูกในพืน้ ที่ดินเค็ม
และสภาพเป็ นดินด่าง โดยได้ ทาการทดสอบความสามารถในการผลิตฮอร์ โมน กลุ่ม Auxin (Indole-3-acetic
acid, IAA) ทดสอบประสิทธิภาพในการสร้ างแอมโมเนีย การละลายฟอสเฟส การสร้ างซิเดอร์ โรฟอร์ เพื่อคัดเลือก
เชื ้อที่มีประสิทธิภาพนามาใช้ ส่งเสริ มการเจริ ญของพืช (plant growth promoting bacteria, PGPB) เพื่อพัฒนา
เป็ นปุ๋ ยชีวภาพ ลดการใช้ ปยเคมี
ุ๋
โดยเฉพาะการใช้ แบคทีเรี ยจีนสั Bacillus ที่สามารถเจริ ญได้ เร็ วและทนทานต่อ
สภาพแวดล้ อม เนื่องจากเป็ นแบคทีเรี ยสร้ างสปอร์
อุปกรณ์ และวิธีการ
เชือ้ แบคทีเรี ย
ใช้ เชือ้ แบคทีเรี ยจานวน 33 ไอโซเลท ที่แยกได้ จากดินด่างบริ เวณสถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
การทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์ โมนพืช
เลี ้ยงแบคทีเรี ยในอาหาร Haloalkaliphile ที่ประกอบด้ วย yeast extract 10 g/l, cassamino acids 7.5
g/l, sodium citrate 3 g/l, KCl 2 g/l, MgSO4.7H2O 1g/l, FeSO4.7H2O 0.05 g/l, MnSO4H2O 0.025 g/l, NaCl
160

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาวิทยาศาสตร์

5 g/l, Na2CO3 5 g/l ปรับ pH สุดท้ ายเท่ากับ 7.7 เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง เพื่อใช้ เป็ นกล้ าเชื ้อ ย้ ายกล้ าเชื ้อปริ มาตร
100 µl ถ่ายลงในอาหาร Haloalkaliphile ที่เติม L- tryptophan ความเข้ มข้ น 1 g/l บ่มบนเครื่ องเขย่าที่ 250 รอบ
ต่อนาที อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง จากนันไปปั
้ ่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 10,000 รอบต่อนาที
นาน 15 นาที ดูดส่วนใสปริ มาตร 1 ml นามาทดสอบกับสารละลาย Salkowski reagent, (Gordon and Weber,
1951) ปริ มาตร 2 ml ตรวจสอบสีชมพูที่เพิ่มขึ ้นซึง่ แสดงถึงการสร้ าง IAA โดยการวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 530 นาโนเมตร ด้ วยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ คานวณความเข้ มข้ นของการสร้ าง IAA โดยเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของ IAA ที่มีความเข้ มข้ น 0-10 µg/ml
สาหรับการวิเคราะห์ฮอร์ โมนพืชชนิด GA3 ABA NAA IBA IPA IAA Zeatine และ Kinetine (Rachev
et al. , 1993) ทาการวิเคราะห์โดยใช้ เครื่ อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC, Shimadzu
LC-10A) คอลัมน์ ชนิด octadecyl silane ยี่ห้อ Inertsil ODS-3 (4.6 mm x 250 mm. I.D, 5 µm) อุณหภูมิของ
คอลัมน์ 30 ๐C และใช้ cartridge guard C18 (4.0 mm x 10 mm, 5 µm) สารละลายเฟสเคลื่อนที่ (mobile
phase) ชนิด 0.8 % acetic : acetonitrile อัตราส่วน 55:45 อัตราการไหล 1 ml/min ใช้ เครื่ องตรวจวัดสารชนิด
ไดโอดอาเรย์ (Shimadzu, SPD-10Avp) ที่ความยาวคลื่น 230 นาโนเมตร สาหรับวิเคราะห์ NAA IBA IPA IAA
และที่ความยาวคลื่น 270 นาโนเมตร สาหรับวิเคราะห์ ABA Zeatine และ Kinetine ส่วน GA3 วัดที่ความยาว
คลื่น 254 นาโนเมตร ปริ มาตรการฉีดสาร 20 µL และมีระยะเวลาการฉีดแต่ละครัง้ (run time) เท่ากับ 15 นาที
การทดสอบการสร้ างแอมโมเนีย
ทดสอบการผลิตแอมโมเนียในอาหาร Peptone water ตามวิธีของ Cappuccino and Sherman (1992)
โดยเลี ้ยงแบคทีเรี ยในอาหาร Peptone water ที่มี NaCl 5 g/l บนเครื่ องเขย่าที่ 250 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 35
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง จากนันน
้ ามาปั่ นแยกเซลล์ที่ความเร็ ว 10,000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที นา
ส่วนใสมาทาปฏิกิริยาในหลอดทดลอง เติมสารละลาย phenol ปริ มาตร 2 ml เขย่าให้ เข้ ากันและจึงเติม
สารละลาย sodium nitroprusside ปริ มาตร 2 ml และสารละลาย oxidizing ปริ มาตร 5 ml แล้ วเขย่าให้ เข้ ากัน
อีกครัง้ แล้ วตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องประมาณ 1 ชัว่ โมง วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร ด้ วย
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ คานวณปริ มาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน เทียบกับสารละลายมาตรฐาน (NH3) ที่มีความ
เข้ มข้ น 10–100 mg/l (Strickland and Parson, 1972)
การทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟต
ทดสอบปริ มาณการละลายฟอสเฟตตามวิธีของ Husen (2003) โดยการเลี ้ยงเชื ้อทดสอบลงบนอาหาร
Pikovskaya’s agar บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 5 วัน และตรวจสอบลักษณะบริ เวณใส (clear zones) ที่เกิด
จากการละลายฟอสเฟต
การทดสอบการสร้ างซิเดอร์ โรฟอร์
เลี ้ยงเชื ้อแบคทีเรี ยบนอาหาร chrome azurol S agar medium ตามวิธีของ Schwyn and Neilands
(1987) โดยนาเชื ้อมาจุด (spot) ลงบน chrome azurol S agar plates บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
ตรวจสอบสีเหลืองถึงส้ ม (yellow to orange colour) ที่เพิ่มขึ ้นแสดงถึงผลบวกจากการสร้ างซิเดอร์ โรฟอร์
การจาแนกชนิดของแบคทีเรี ย
จาแนกแบคทีเรี ยโดยวิเคราะห์ลาดับยีน 16S rRNA โดยใช้ ไพรเมอร์ ที่จาเพาะกับยีน 16S rRNA (27F
AGAGTTTGATCMTGGCTCAG และ 1389R ACGGGCGGTGTGTACAAG) และวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์
เปรี ยบเทียบกับฐานข้ อมูลของ NCBI (National Center for Biotechnology Information)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การผลิต IAAและแอมโมเนีย
เมื่อน าเชื อ้ แบคที เรี ย ทัง้ 33 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการสร้ าง IAA ในอาหาร
Haloalkaliphile โดยตรวจสอบการสร้ าง IAA โดยอาศัยการทาปฏิกิริยากับสารละลาย Salkowski reagent
พบว่าเชื ้อทดสอบมีการสร้ าง IAA ทุกโอโซเลท แต่ปริ มาณการสร้ างที่ได้ แตกต่างกัน (Table 1) โดยปริ มาณ IAA
สูงเกิน 15 µg/ml มี 3 ไอโซเลทคือ P12-2, P12-12 และ P2-23 ปริ มาณ IAA ที่วดั ได้ 16.80, 18.19 และ 23.12
µg/ml ตามลาดับ ซึง่ จากการวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์แล้ วพบว่า P12-2 เป็ นเชื ้อ B. subtilis P12-12 เป็ น
เชื ้อ B. endophyticus และ P2-23 Micrococcus aloeverae จากผลการทดสอบพบว่าเชื ้อแบคทีเรี ยทุกไอโซ
เลทมีการสร้ าง IAA ในช่วงความเข้ มข้ น 2.71-23.12 µg/ml สาหรั บผลการทดสอบการผลิตแอมโมเนียจาก
แบคทีเรี ยทัง้ 33 ไอโซเลท พบว่าเชื ้อสามารถสร้ างแอมโมเนียได้ 31 ไอโซเลท (Table 1) และสร้ างแอมโมเนียได้
เกิน 470 mg/l มี 3 ไอโซเลทคือ P6-8, P12-14 และ 5-3/2 โดยปริ มาณการสร้ างแอมโมเนียอยู่ที่ 471.11 mg/l,
478.65 mg/l และ 497.89 mg/l ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA พบว่าเป็ น
เชื ้อ B. licheniformis , B. pumilus และ B. safensis ตามลาดับ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Omar et al.
(2014) ที่ได้ ทาการคัดแยกเชือ้ ที่ได้ จากดินบริ เวณรอบรากพืช และจาแนกได้ 12 กลุ่มคือ Pseudomonas
putida, P. fluorescens, P. areuginosa, Pseudomonas sp. Serratia marcences, Xanthomonas sp.,
Microccoucs sp., Bacillus cereus, B. subtilis, B. megaterium, B. amyloliquefaciencs, และ
Staphylococcus sp. จากการทดสอบการเป็ นเชื ้อส่งเสริ มการเจริ ญของพืชพบว่าเป็ นเชื ้อที่สามารถสร้ าง IAA
และซิเดอร์ โรฟอร์ และจากงานวิจยั ของ Ahmad et al. (2006) ที่แยกเชื ้อจากดินรอบรากพืชและจากปมรากพืช
จานวน 72 ไอโซเลท โดยจาแนกทางชีวเคมีและทดสอบการเป็ นเชื ้อส่งเสริ มการเจริ ญของพืชพบว่าเชื ้อส่วนใหญ่
เป็ นเชื ้อ Bacillus, Azotobacter, Pseudomonas และ Mesorhizobium ซึง่ สามารถสร้ าง IAA และแอมโมเนีย
ได้
Table 1
Isolate
1-15'
2-17'
2-7'
4-1'
P10-25
P1-1
P1-11
P12-12
P12-14
P12-2
P1-8

Assessment of IAA and Ammonia production
16S rDNA sequence analysis IAA production (µg/ml)
3.64
Bacillus firmus
14.01
Bacillus subtilis
12.55
Bacillus subtilis
2.67
Bacillus pumilus
4.89
Bacillus pumilus
3.76
Bacillus pumilus
3.26
Bacillus cereus
18.19
Bacillus endophyticus
2.73
Bacillus pumilus
16.80
Bacillus subtilis
5.89
Bacillus pumilus
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Ammonia production (mg/l)
420.18
250.43
385.48
239.12
248.92
347.00
317.96
334.93
478.65
334.18
311.92
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Table 1 (cont.)
Isolate 16S rDNA sequence analysis
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IAA production (µg/l)

P2-23
P3-10
P3-14
P3-17
P3-9
P4-20
P6-18
P6-8
P7-14
P7-25
P7-30
P7-25
P7-30
P5-15
P1-15
P12-4
3-14/1'
P8-20
1-22'
3-6/2'
5-3/2'
P10-18
P5-5
P8-23

23.12
5.10
2.60
3.48
5.78
4.78
6.14
7.60
6.58
3.85
6.12
3.85
6.12
5.26
5.64
8.30
3.33
9.53
3.92
6.85
3.80
3.78
2.71
3.35

Micrococcus aloeverae
Bacillus pumilus
Bacillus pumilus
Bacillus pumilus
Bacillus pumilus
Bacillus licheniformis
Bacillus licheniformis
Bacillus licheniformis
Bacillus subtilis
Bacillus clausii
Bacillus licheniformis
Bacillus clausii
Bacillus licheniformis
Bacillus subtilis
Bacillus pumilus
Bacillus subtilis
Jeotgalicoccus sp.
Bacillus subtilis
Bacillus sp.
Bacillus safensis
Bacillus safensis
Bacillus safensis
Bacillus safensis
Bacillus safensis
nd= not detect

Ammonia production (mg/l)
434.14
230.82
419.43
463.56
445.83
427.73
260.24
471.11
451.49
385.48
448.10
385.48
448.10
267.41
239.12
400.19
211.58
nd
nd
253.07
497.89
365.86
469.60
424.71

ความสามารถในการละลายฟอสเฟต
การทดสอบการละลายฟอสเฟตพบว่าเชือ้ ทดสอบไม่ สามารถละลายฟอสเฟตได้ อาจเป็ นเพราะเชื อ้
กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่ไม่สร้ างเอนไซม์หรื อกรดอินทรี ย์ที่ละลายฟอสเฟต จากงานวิจยั ของ Banik (1982) พบว่าเชื ้อรามี
ความสามารถในการย่อยหินฟอสเฟตได้ มากกว่า แบคทีเรี ยประมาณ 3-100 เท่า และเชื ้อราที่มีความสามารถใน
การย่อยหินฟอสเฟตได้ แก่ Aspergillus และ Penicillium ในส่วนของแบคทีเรี ยได้ แก่ Arthrobacter sp., และ
Bacillus sp. โดยฟอสฟอรัสเป็ นธาตุอาหารหลักที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
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กระบวนการสังเคราะห์แสง กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การตรึ งไนโตรเจน การออกดอกออกผล การสุก
ของผล พืชที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสจะทาให้ การเจริ ญเติบโตหยุดชะงัก ลาต้ นแคระแกร็ น ผอม สูง ใบมีขนาดเล็กลง
จานวนใบลดลง (Brady and Weil, 2008; Mehrvarz et. al., 2008) จุลินทรี ย์กลุ่มที่ละลายฟอสเฟตจะสร้ าง
เอนไซม์หรื อกรดอินทรี ย์บางชนิดออกมาย่อยหินฟอสเฟตหรื อเปลี่ยนรู ปนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จุลินทรี ย์กลุ่มนี ้เช่น
Bacillus, Pseudomonas, Actinomycetes (Kucey, 1983)
การสร้ างซิเดอร์ โรฟอร์
เชื ้อทดสอบที่ให้ ผลบวกในการสร้ างซิเดอร์ โรฟอร์ มีจานวน 4 ไอโซเลท ได้ แก่ P6-8, P6-18, P7-30 และ
2-17 (Figure 1) โดยซิเดอร์ โรฟอร์ เป็ นสารที่แบคทีเรี ยผลิตขึ ้นมาเพื่อจับกับธาตุเหล็กที่อยู่รอบๆรากพืช ซึง่ ธาตุ
เหล็กมีมากบนพื ้นโลก แต่อยู่ในรู ปของสารประกอบที่ละลายน ้ายาก ซึง่ ปริ มาณที่ละลายออกมานันไม่
้ เพียงพอกับ
ความต้ องการของแบคทีเรี ย แบคทีเรี ยที่อาศัยอยู่ภายในดินจึงต้ องผลิตสารที่มีความจาเพาะเจาะจงต่อธาตุเหล็ก
เพื่อจับธาตุเหล็ก ซึง่ เกิดกลไกทางอ้ อมที่สง่ เสริ มการเจริ ญเติบโตพืชทางอ้ อม เมื่อแบคทีเรี ยที่สร้ างซิเดอร์ โรฟอร์ มา
จับธาตุเหล็กแล้ ว เชื ้อสาเหตุโรคไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ ผลจากการขาดธาตุเหล็กจึงป้องกันเชื ้อสาเหตุโรคพืชได้
และพืชยังสามารถเจริ ญได้ เพราะพืชใช้ ธาตุเหล็กในการเจริ ญน้ อยกว่าแบคทีเรี ย ทังนี
้ ้จากผลการศึกษาการสร้ าง
ซิเดอร์ โรฟอร์ ของแบคทีเรี ยที่แยกได้ จากปมรากถัว่ 12 ไอโซเลท พบว่าแบคทีเรี ยมีการสร้ างซิเดอร์ โรฟอร์ ได้ เมื่อ
เทียบกับ Rhizobium meliloti ขนาดการเจริ ญและการเกิดจุดสีเหลืองส้ มจะน้ อยกว่าและมีจานวน 3 ไอโซเลทที่
ไม่พบการเจริ ญบนอาหาร chrome azurol S agar medium ซึง่ เป็ นอาหารทดสอบเฉพาะกับการสร้ างซิเดอร์ โร
ฟอร์ ที่มี HDTMA (Hexadecyltrimethylammonium bromide) เป็ นส่วนประกอบและสารนี จ้ ะเป็ นพิ ษกับ
แบคทีเรี ยบางไอโซเลทจึงอาจเป็ นสาเหตุทาให้ แบคทีเรี ยไม่สามารถเจริ ญได้ ในอาหารนี ้ (Verma et al., 2012)

Figure 1 Screening of siderophore-producing bacterial isolates using CAS agar plates

ความสามารถในการผลิตฮอร์ โมนพืช
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณฮอร์ โมน GA3 ABA NAA IBA IPA IAA Zeatine และ Kinetine จาก
สารละลายที่สกัดได้ จากน ้าเลี ้ยงเชื ้อ ซึง่ เลือกจากเชื ้อที่มีการสร้ าง IAA สูงจานวน 2 ไอโซเลท คือ P2-23 และ
P12-12 เมื่อวิเคราะห์ ด้วย HPLC พบว่าเชื ้อมีการสร้ างฮอร์ โมนชนิด IAA GA3 ส่วน P12-12 สร้ างเฉพาะ
Kinetine เท่านัน้ (Table 2)
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Table 2 HPLC analysis of plant hormone production
Isolates
IAA
IPA
IBA
NAA
(µg/ml) (µg/ml) (µg/ml) (µg/ml)
P2-23
39.66
nd
nd
nd
P12-12
23.64
nd
nd
nd
nd = not detect

Zeatine
(µg/ml)
nd
nd

Kinetine
(µg/ml)
nd
0.36

ABA
(µg/ml)
nd
nd

GA3
(µg/ml)
64.60
89.49

สรุป
จากเชื ้อแบคทีเรี ยกลุม่ ที่ชอบเกลือและพีเอชเป็ นด่างทังหมด
้
33 ไอโซเลท ที่ทดสอบการเป็ นเชื ้อส่งเสริ ม
การเจริ ญของพืชในการสร้ างฮอร์ โมนพืช พบว่ามีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นที่เชื ้อที่ส่งเสริ มการเจริ ญ เติบโตของพืช
ได้ แก่เชื ้อ P12-2, P12-12 และ P2-23 ซึง่ สามารถสร้ าง IAA ได้ สงู อยู่ที่16.80 µg/ml, 18.19 µg/ml และ 23.12
µg/ml ตามลาดับ ส่วนการทดสอบการสร้ างแอมโมเนียเชื ้อที่สร้ างแอมโมเนียได้ เกิน 470 mg/l มีจานวน 3 ไอโซ
เลทคือ P6-8, P12-14 และ 5-3/2 โดยปริ มาณการสร้ างแอมโมเนียอยู่ที่ 471.11 mg/l, 478.65 mg/l และ 497.89
mg/l ตามลาดับ การทดสอบการละลายฟอสเฟตพบว่าเชื ้อไม่สามารถละลายฟอสเฟตได้ อาจเป็ นเพราะจุลินทรี ย์
กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่ไม่สร้ างเอนไซม์หรื อกรดอินทรี ย์ที่ออกมาละลายฟอสเฟต การทดสอบการสร้ างซิเดอร์ โรฟอร์ โดย
เลี ้ยงบนอาหาร chrome azurol S agar medium พบว่าเชื ้อทดสอบที่ให้ ผลบวกในการสร้ างซิเดอร์ โรฟอร์ มีเพียง
4 ไอโซเลท ได้ แก่ P6-8, P6-18, P7-30 และ 2-17 ส่วนเชื ้ออื่นไม่พบการสร้ างซึง่ เป็ นผลจากในอาหารทดลอบมี
Hexadecyltrimethylammonium bromide เป็ นส่วนประกอบและสารนี ้จะเป็ นพิษกับแบคทีเรี ยบางไอโซเลทจึง
เป็ นสาเหตุทาให้ แบคทีเรี ยไม่สามารถเจริ ญได้ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้สามารถคัดเลือกเชื ้อแบคทีเรี ยที่มี คณ
ุ สมบัติ
เด่นในการเจริ ญในสภาวะด่างและมีเกลือที่ สามารถพัฒนาเป็ นเชือ้ ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชได้ ทงหมด
ั้
7
ไอโซเลท ได้ แก่ P2-23, P12-12, P12-2, P6-18, P6-8, P7-30 และ 2-17 ซึง่ ต้ องมีการศึกษาการประยุกต์ใช้ กบั
พืชต่อไป
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Surface Analysis of Polyethylene Film Modified via Ceric ion-induced Grafting of Acrylamide
Thirawan Nipithakul1* and Kulsinee Sintasanai2

ABSTRACT
The acrylamide-grafted polyethylene film was prepared via 2-stage method. The polyethylene
(PE) surface was initially hydroxylated by two different methods: thermal decomposition of potassium
persulfate and chromic acid-sodium borohydride reaction. Subsequently, the hydroxylated film was
grafted with acrylamide (AAm) monomer by ceric ion technique. Characterizations of modified surfaces
were conducted through Fourier transforms infrared spectroscopy in the attenuated total reflectance
mode (ATR-FTIR), contact angle measurement, optical microscopy (OM) and atomic force microscopy
(AFM). Dye staining with methylene blue (MB) was used to examine the presence of polyacrylamide
onto PE surfaces. The mechanical properties of the grafted film were also investigated. Results
indicated that the surface properties were affected by the method of hydroxylation. The degree of
grafting increased as a function of reaction time. The ATR-FTIR spectra and OM images confirmed the
surface modification of PE film. Morphology analysis revealed the non-homogeneous surface which
was generated by the AAm grafting. No significant differences were found in the mechanical properties
of surface grafted PE compared to pristine PE.

Key words: polyethylene, acrylamide, hydroxylation, ceric ion-induced grafting
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INTRODUCTION
Polyethylene surfaces are inert and nonpolar as a result of their long aliphatic chains of
hydrocarbon consisting of only carbon and hydrogen. There is much interest in modifying the surface
of PE to make it more hydrophilic. Example benefits of such modification include having wettable
surfaces for dye adsorption (Bag et al., 1999), better adhesion (Amornsakchai and Doaddara, 2008),
enzyme immobilization and biocompatibility (Siddiqa et al., 2015).
Bamford and Al-Lamee (1994) purposed a simple and inexpensive treatment for surface
functionalization and grafting which could be carried out under mild aqueous conditions. It is two-stage
process, consisting of hydroxylation to produce hydroxyl groups on surface by using a peroxy
compound and then grafting of vinyl monomer on the hydroxylated polymer by the conventional ceric
ion technique. The advantage of this technique over other methods is to possibly use in both hydrophilic
and hydrophobic vinyl monomer systems.
Hydroxylation is the stage in which the polymer is oxidized by an oxidizing agent in an aqueous
media to generate oxygen-center radicals that are finally become to hydroxyl groups on polymer
surface. Usually, hydroxylated polymer was prepared by two well-known methods, i.e., thermal
decomposition of potassium persulfate (K2S2O8) (Bamford and Al-Lamee, 1994; Amornsakchai and
Doaddara, 2008) and oxidation-reduction treatment (Batich and Yahiaoui, 1987). The oxidationreduction method consists of two-stage process, that is, the first is oxidation of polymers by chromic
acid to yield carbonyl groups on surface and the second is reduction with diborane to form a hydroxylrich surface.
Graft polymerization of vinyl monomers onto hydroxyl-bearing substrates by Ce (IV) ioninduced initiation is an effective synthetic method. Many researchers have used this technique for the
grafting of acrylamide onto polyethylene (Kubota et al., 2001 Amornsakchai and Doaddara, 2008;
Siddiqa et al., 2015).
In the present study, polyethylene film surface was modified by grafting with acrylamide using
the 2-stage method: hydroxylation and grafting. This method was chosen because of its simplicity and
it does not require special equipment. The changes on the film surface can be sketched in Scheme 1.
The paper describes the preparation of grafted PE film and the characterization of the surface after
chemical modification.

Scheme 1 Chemical changes on the film surface after each step of modification.
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MATERIALS AND METHODS
1. Hydroxylation of PE film
PE film was washed with acetone before use to remove any additives adsorbed on the surface
and dried at room temperature. The polymer surface was hydroxylated by two different methods:
thermal decomposition of potassium persulfate and chromic acid-sodium borohydride reaction.
- In the first method, sample was soaked in aqueous solution of 10% w/v K2S2O8 (KPS, Fluka)
at 80° C for 3 h. The sample was then removed and washed several times with water and dried at room
temperature.
- The reaction of CrO3-NaBH4 was carried out by immersing the film in oxidizing agent at 72° C
for 30 min and thereafter 65% HNO3 solution at 50°C for 15 min. The oxidizing agent is a mixture of
chromium trioxide (Carlo Erba), water and concentrated H2SO4 in a 3:4:3 ratio by weight. Subsequently,
the samples were thoroughly washed with distilled water at 50°C, rinsed with acetone and then dried
at room temperature. In order to generate the alcohol functionality on the surface, the oxidized PE was
immersed in 4% w/v of NaBH4 (Fluka) in 0.1 M NaOH and allowed to react at 50°C for 2 h. After that,
the samples were then immersed in 1 M HCl for 10 min and rinsed with distilled water, 1 M HCl, distilled
water (3 times) and methanol. Eventually, the samples were dried at room temperature.
2. Surface grafting of acrylamide onto PE film
After hydroxylation, samples were submitted to grafting reaction. The solution consists of
3x10-3 M ceric ammonium nitrate [(NH4)2Ce(NO3)6] (Fluka), 7% w/v of acrylamide (AAm) monomer
(Fluka) in 0.05 M HNO3. Nitrogen gas was slowly bubbled through the reaction vessel for 1 min. The
reaction mixture was stirred for a definite period of time at 50°C. The grafting time was varied from 1 to
7 h. Then, the grafted PE film was washed thoroughly with hot water and dried at room temperature.
3. Surface characterization of functionalized PE film
The extent of grafting was estimated by direct weighing. The degree of grafting was calculated
as follows:
% 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =

�𝑊𝑊𝑔𝑔 − 𝑊𝑊𝑖𝑖 � × 100
𝑊𝑊𝑖𝑖

where 𝑊𝑊𝑖𝑖 and 𝑊𝑊𝑔𝑔 are the weights of the sample before and after grafting reaction
For qualitative analysis, polyacrylamide present on the surface of different samples was stained
with methylene blue (MB). The NR films either grafted or ungrafted were immersed in MB solution for
24h. The dyed films were then cleaned and flushed with nitrogen gas. The cross-section morphology
of sample after treatment with MB was examined using an optical microscope.
Changes in chemical structure of PE surface due to hydroxylation, grafting with acrylamide
were followed by Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR). The
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measurements were performed on a Brüker Equinox 55 Infrared Fourier Transform Spectrometer with
16 scans at a resolution of 4 cm-1 over range of 4000 to 600 cm-1.
Static distilled water contact angle was measured on the film with a Krüss Goniometer using
the sessile drop technique. Each contact angle was determined from an average of 10 measurements.
Morphological features of the polymer films were characterized by means of Atomic Force
Microscopy (AFM). The experiments were performed in tapping mode with a NanoScope IIIa.
4. Mechanical property analysis
The tensile strength of sample films was measured using Instron 4301 tensile testing machine.
A crosshead speed of 50 mm/min with load cell of 100 N was employed. For each sample, three
measurements were performed and the average data were recorded.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Optimum method for preparation of hydroxylated film
After hydroxylation, the absorption peak assigning to carbonyl group stretching was found at
1712 cm-1 in the spectra of hydroxylated PE samples (Figures 1b and 1c) whereas the characteristic of
hydroxyl group was not detected. This stage has been reported to generate a relatively small number
of hydroxyl groups and different types of carbonyl functional groups such as carboxylic acid, ketone
or aldehyde (Bamford and Al-Lamee, 1994; Bag et al., 1999; Kubota et al., 2001). It was probably that
the amount hydroxyl groups occurred was not high enough to be determined by ATR-FTIR technique
In order to confirm the formation of hydroxyl group on the surface of the hydroxylated PE film,
the sample was reacted with trifluoroacetic anhydride (TFA), by which a hydroxyl group (-OH) could be
converted to a trifluoroester group (-O-CO-CF3) (Price et al., 1996; Kubota et al., 2001). The absorption
band due to the trifluoroester group appeared at 1782 cm-1 in the treated film (Figure 1d). It was
confirmed, thus, hydroxyl groups are formed on the surface of hydroxylated sample.
Table 1 Water contact angles for various
samples.
Sample
Untreated PE
KPS_PE
Chromic_PE

Figure 1 ATR-FTIR spectra of (a) PE (b)
KPS_PE (c) Chromic_PE (d) hydroxylated PE
treated with TFAA.
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From Table 1, the untreated film showed the highest contact angle of 82๐. After hydroxylation
with both techniques, the contact angle of PE was significantly decreased. In the case of KPS reaction,
the change of contact angle was reported to be the result of the formation of polar hydroxyl groups on
hydroxylated PE surface (Bamford and Al-Lamee, 1994; Amornsakchai and Doaddara, 2008). As
oxidation by chromic acid, such a behavior was believed to be due to the presence of both hydroxyl
and carboxylic acid groups generated on oxidized PE sample (Bag et al., 1999).
Compared to PE hydroxylated with KPS (KPS_PE), PE hydroxylated with CrO3-NaBH4
(Chromic_PE) showed lower contact angle measured within 24 h after treatment. This observation
correlated with the presence of carboxylic groups on hydroxylated PE surface after NaBH4 reduction.
These functional groups, having higher polarity than that of hydroxyl groups, led to the reduction of
contact angle. Furthermore, the lower contact angle of Chromic_PE may be ascribed to the roughness
owing to chromic acid etching (Bag et al., 1999).
However, it was found that Chromic_PE sample presented an increase in contact angle after
storage at an ambient temperature in air atmosphere for 3 months whereas KPS_PE maintained
constantly the contact angle. This suggested that the hydrophilicity of Chromic_PE changed with the
time. It might be caused by high polarity of functional groups on the PE surface after treatment with
CrO3-NaBH4. These functional groups tended to restructure or reorientation to diminish the surface
energy. Such a migration of the polar fraction towards the bulk of the polymer led to an increase of
contact angle. In addition, Bag et al. (1999) reported that etching of chromic acid resulted in the chain
degradation. This contributed to the mobility of polymer chains, leading to the surface reorganization
during storage.

Figure 2 AFM micrographs of (a) PE (b) KPS_PE (c) Chromic_PE.
To determine the effect of two different hydroxylation methods on the surface morphology of
modified PE, the sample was characterized under atomic force microscopy (AFM). It can be seen that
no morphology changed on the sample surface due to KPS hydroxylation (Figure 2b), whereas pitting
and surface roughening was observed after CrO3-NaBH4 treatment (Figure 2c). This result was in
agreement with those of other workers (SchÖnherr and Vancso, 1998; Bag et al., 1999), which the
roughness was attributed to the corrosion of PE surface by chromic acid etching.
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Comparison to CrO3-NaBH4 treatment, thermal decomposition of KPS demonstrated more
simple procedure to generate hydroxyl groups onto PE surface. In addition, it possesses the stability
of hydrophilic properties and did not bring about the damage to the bulk property of PE film. Therefore,
in the further study the persulfate decomposition was undoubtedly selected to produce hydroxylated
PE film in which was subsequently grafted with monomer.
2. Ceric (IV) ion-induced grafting of acrylamide
Dye adsorption test is a reliable and simple method to obtain information on the presence of
acrylamide in sample, especially in the first stages of research. For a copolymer with a nonpolarpolymer substrate and polar-polymer grafted chains, a certain dye can be selected to color only the
grafted chains, with the substrate unchanged (Hou et al., 2007). After sample immersion in MB, the
grafted film turned dark blue (Figure 3). Evidently, the darkness of the color is related to the grafting
density. The bigger the grafting density is, the darker the shade is. This behavior cannot be observed
in untreated PE and hydroxylated PE (not shown here).
Slicing the colored copolymer and observing the obtained cross-section by optical microscopy
could give information on the distribution of grafted chains in the substrate. It can be seen clearly that
only a thin outer surface region of the cross-section is stained with methylene blue (Figure 4). This result
indicated that the AAm-grafted polymer (PE-g-AAm) was chemically bonded to the surface of PE film.

Figure 3 Photographs of stained PE-g-AAm
with various times: (a) 0.5 h (b) 1 h and (c) 7 h.

Figure 4 Optical micrograph of the crosssection of stained AAm-grafted PE (7 h).

Chemical functional groups on a surface region could be detected and identified by ATR-FTIR.
Compared to original PE, AAm-grafted film demonstrated two bands centered at 3200 and 3342 cm-1
and two peaks at around 1618 and 1656 cm-1 which corresponded to NH2 stretching (amide II) and
C=O stretching (amide I) of amide group , respectively (Figure 5). This result manifested the successful
introduction of AAm monomer onto PE surface by 2-stage process.
The %grafting increased as a function of grafting time and did not rise much higher after 3 h
(Figure 6). This pattern is generally observed in surface grafting (Kubota et al., 2001). With higher
grafting time, more amount of AAm grafting occurred on PE surface. The grafting yield was saturated
at 3 h.
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Figure 5 ATR-FTIR spectra of (a) PE
(b) polyacrylamide and (c) PE-g-AAM (7 h).

Figure 6 Relationship of reaction time with
%grafting of PE-g-AAM.

AFM was chosen for morphological characterization of the surface of modified films. Figure 7
represents AFM surface images of PE-g-AAm at different time. The surface of the modified film exhibited
significant change and the island like structure formation was observed with different grafting time. The
increase in island like structure was assumed to increase the number of attachment of grafted chains
on the main polymer backbone, as reported by Siddiqa et al. (2015). This observation indicates that
the surface morphology is significantly changed via grafting.

Figure 7 AFM micrographs of PE-g-AAm with various times: (a) 0.5 h (b) 3 h and (c) 7 h.
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Figure 8 shows that there is no significant change in tensile strength and the elongation
at break of functionalized PE compared to original PE. This result agreed with Siddiqa et al. (2015).
Grafting of acrylamide using the 2-stage method is a simple and inexpensive treatment for surface
functionalization in which only the surface is modified without changing the properties of the bulk.

0

PE

PE-g-AAm

Figure 8 Effect of AAm grafting on the tensile strength and elongation at break of PE film.
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CONCLUSION
Acrylamide was successfully grafted onto the surface of polyethylene by chemical
pretreatment and subsequent ceric (IV) ion-induced graft polymerization. The modification process
changes in a thin surface layer without affecting the bulk properties of the film. With higher grafting
time, more amount of AAm grafting occurred on PE surface. The surface morphology of pristine film
was transformed into a non-homogeneous one after the grafting. The existence of amide groups on
material surfaces provides effective reaction sites for sequential modification to fulfill the requirements
of various applications.
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การเปรียบเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์ ส่วน open reading frame ของยีนไวเทลโลเจนิน จากเพลีย้
อ่ อนมะเขือ (Aphis gossypii Glov) และเพลีย้ อ่ อนถั่วฝั กยาว (Aphis craccivora Koch)
Comparative open reading frame (ORF) sequences of the vitellogenin gene between Aphis
gossypii Glov and Aphis craccivora Koch
ศุภวรรณ เรืองพุฒ1* และเลิศลักษณ์ เงินศิริ2
Supawan Ruangput1* and Lertluk Ngernsiri2

บทคัดย่ อ
โปรตีนไวเทลโลเจนินเป็ นโปรตีนตังต้
้ นของโปรตีนโยลค์ (yolk protein) ที่เป็ นสารอาหารสาคัญต่อการ
เจริ ญเติบโตของตัวอ่อนในสัตว์ที่ออกลูกเป็ นไข่ (oviparous animals) งานวิจยั นี ้ได้ ทาการโคลนและศึกษาลาดับ
นิวคลีโอไทด์สว่ น open reading frame (ORF) ของยีนไวเทลโลเจนิน (vitellogenin, Vg) ในเพลี ้ยอ่อนมะเขือ
(Aphis gossypii Glov) และเพลี ้ยอ่อนถัว่ ฝั กยาว (Aphis craccivora Koch) พบว่า VgORF ของเพลี ้ยทังสอง
้
ชนิด ประกอบด้ วยนิวคลีโอไทด์ 2,826 คูเ่ บส เมื่อแปลรหัสเป็ นโปรตีน Vg ที่ประกอบด้ วยกรดอะมิโน 941 เรซิดิวส์
และมี กรดอะมิโน 19 ตัวเป็ น signal peptide เมื่อนาลาดับนิวคลีโอไทด์ของ VgORF และ กรดอะมิโนของ
โปรตีน Vg ของเพลี ้ยอ่อนทังสองชนิ
้
ด มาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า ทังนิ
้ วคลีโอไทด์และกรดอะมิโน มีเปอร์ เซนต์
ความเหมือน (identity) 97% ส่วนค่าน ้าหนักโมเลกุลของโปรตีน Vg ของเพลี ้ยอ่อนมะเขือ (AgVg) เท่ากับ
108.65 กิโลดาลตัน มีคา่ pI เท่ากับ 6.44 ในขณะที่คา่ น ้าหนักโมเลกุลของโปรตีน Vg ในเพลี ้ยอ่อนถัว่ ฝั กยาว
(AcVg) เท่ากับ 108.66 กิโลดาลตัน มีคา่ pI เท่ากับ 6.52 โดยทังโปรตี
้
น AgVg และ AcVg มี โดเมนที่สาคัญ
คือ Lipoprotein N-terminal Domain (LPD_N) อยู่ในตาแหน่งกรดอะมิโนที่ 35-573

ABSTRACT
Vitellogenin is a yolk protein precursor that is important nutrient for embryonic development of
oviparous animals. Here, we cloned and sequenced open reading frames (ORFs) of vitellogenin (Vg)
gene from A. gossypii Glov and A. craccivora Koch. The length of Vg ORFs of A. gossypii and A.
craccivora composed of 2,826 bp encoding 941 amino acid residues with 19 amino acid signal
peptides. The percent identities of the nucleotide and amino acid sequences of AgVg and AcVg were
both 97%. The predicted molecular weight and pI of AgVg were 108.65 kDa and 6.44 respectively,
while those of AcVg Koch were 108.65 kDa and 6.52 respectively. The two Vg proteins contained a
domain, Lipoprotein N-terminal Domain (LPD_N) at 35-573 amino acid positions.

Key Word :cotton aphid , Aphis gossypii Glov , Aphis craccivora Koch , vitellogenin gene
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คานา
เพลี ้ยอ่อนเป็ นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ที่ทาลายพืชโดยการดูดกินน ้าเลี ้ยงตามยอดอ่อน ใบอ่อนและดอก
ถ้ าเกิดการระบาดในขณะที่ต้นพืชยังเล็ก จะส่งผลให้ ลาต้ นแคระแกรน ใบอ่อนยอดอ่อนหงิกงอ และยังเป็ นพาหะ
นาโรคไวรัสที่สาคัญหลายชนิด ตัวอ่อนสืบพันธุ์ได้ โดยไม่ต้องผ่านการผสมพันธุ์ ตัวอ่อนที่ฟักออกมาจะมีขนาดเล็ก
สีเหลืองอ่อน นัยน์ตาดามีขา 3 คู่ หนวดสัน้ รู ปร่ างลักษณะคล้ ายตัวเต็มวัย ตัวอ่อนมีการลอกคราบเพื่อการ
เจริ ญเติบโต สีของลาตัวจะเข้ มขึ ้นเรื่ อยๆ ตัวเต็มวัย 1 ตัวสามารถออกลูกได้ ถงึ 6-11 ตัว/วัน ในระยะเป็ นตัวอ่อน
นันจะมี
้ การลอกคราบ 4 ครัง้ ตัวอ่อนมีอายุประมาณ 5-6 วันหลังจากนันจะพั
้
ฒนาเป็ นตัวเต็มวัย
ไวเทลโลเจนิน (vitellogenin, Vg) เป็ นสารตังต้
้ นของโปรตีนไวเทลลิน (vitellin) (Paulet al., 1984) ซึง่
เป็ นส่วนประกอบหลักของโปรตีนโยล์ค (yolk protein) ที่ประกอบไปด้ วยโปรตีน 2 ชนิด คือ ลิโพไวเทลลิน
(lipovitellin) และฟอสไวทิน (phosvitin) (Muhammad and M. Takeda. 2008) โดยจะเป็ นแหล่งอาหารและ
พลังงานสาหรับตัวอ่อน (embryo) ในแมลง ไวเทลโลเจนินถูกสังเคราะห์ขึ ้นที่เซลล์ไขมัน (fat body) โดยจะผลิต
ออกมาเป็ นโมเลกุลขนาดใหญ่เรี ยกว่า provitellogenin (Austin, 2010) ซึง่ ต่อมาจะเข้ าสูก่ ระบวนการต่างๆ เช่น
Proteolytically cleavage, Glycosylation, Phosphorylation และ Lipidation จากนันจึ
้ งผ่านเข้ าสูก่ ระแสเลือด
(Cheonet al., 2003) แล้ วส่งต่อเข้ าไปยังโอโอไซท์โดยอาศัยกระบวนการ receptor-mediated endocytosis
(Opresko and Wiley 1987a,b) การทดลองนี ้จึงได้ ทาการศึกษาไวเทลโลเจนินซึง่ เป็ นโปรตีนที่มีความสาคัญใน
การเจริ ญเติบโตของตัวอ่อน ที่เป็ นแหล่งอาหารและพลังงานสาหรับตัวอ่อน เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการหา
วิธีการควบคุมและกาจัดเพลี ้ยอ่อนซึง่ เป็ นศัตรู พืชที่สาคัญต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. การเตรี ยมตัวอย่ างเพลีย้ อ่ อนมะเขือ (Aphis gossypii Glov) และเพลีย้ อ่ อนถั่วฝั กยาว(Aphis
craccivora Koch)
ตัวอย่างเพลี ้ยอ่อนมะเขือได้ จากภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ตัวอย่างเพลี ้ยอ่อนถัว่ ฝั กยาวจากจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความอนุเคราะห์จาก ดร. วิจิตร วิโสรัมย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
2. การเตรี ยม cDNA ของยีนไวเทลโลเจนิน
สกัด total RNA จากตัวอย่างเพลี ้ยอ่อนมะเขือ (Aphis gossypii Glov) และเพลี ้ยอ่อนถัว่ ฝั กยาว (Aphis
craccivora Koch) ด้ วย Trizol Reagent (Gibco-BRL, USA) และวิเคราะห์ปริ มาณและคุณภาพของ RNA ด้ วย
เทคนิค spectrophotometry และ agarose gel electrophoresis นา total RNA ที่ได้ มาสังเคราะห์ cDNA โดย
ใช้ ชดุ สังเคราะห์สาย cDNA สาเร็ จรู ป (cDNA synthesis kit) (Thermo Scientific, USA)
3. การออกแบบไพรเมอร์ (Primer)
นาลาดับนิวคลีโอไทด์กบั สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ เคียงกันกับเพลี ้ยอ่อนมะเขือและเพลี ้ยอ่อน
ถัว่ ฝั กยาวมาเปรี ยบเทียบ เลือกบริ เวณที่ลาดับนิวคลีโอไทด์มกี ารอนุรักษ์ มาใช้ เป็ นไพรเมอร์ เพื่อนาไปใช้ ในการ
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เพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอเป้าหมายจากตัวอย่างเพลี ้ยอ่อนมะเขือและเพลี ้ยอ่อนถัว่ ฝั กยาว ด้ วยเทคนิค Polymerase
Chain Reaction (PCR)
4. การเพิ่มปริมาณชิน้ ดีเอ็นเอและการหาลาดับนิวคลีโอไทด์
ทาการเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอเป้าหมาย แล้ วนามาโคลนเข้ าสูพ่ ลาสมิด pGEM-T easy vector แล้ วส่งไป
หาลาดับนิวคลีโอไทด์ที่ บริ ษัท Macrogen ประเทศเกาหลี

ผลการและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาพบว่า ส่วน open reading frame (ORF) ของยีนไวเทลโลเจนินในเพลี ้ยอ่อนทังสองชนิ
้
ด
มีความยาวของลาดับนิวคลีโอไทด์ 2,826 คูเ่ บส แปลรหัสเป็ นกรดอะมิโนได้ 941 เรซิดิวส์ (ภาพที่ 1) เมื่อนามา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมในฐานข้ อมูล พบว่า AgVg มีน ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 108.65 กิโลดาลตัน มีคา่
Theoretical pI เท่ากับ 6.44 และ AcVg มีน ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 108.66 กิโลดาลตัน มีคา่ Theoretical pI
เท่ากับ 6.52 ซึง่ โปรตีนไวเทลโลจีนินประกอบด้ วย domain ที่สาคัญ คือ Lipoprotein N-terminal Domain
(LPD_N) พบอยู่ในตาแหน่งกรดอะมิโนที่ 35-573 และเมื่อนาลาดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนของเพลี ้ยทัง้
สองชนิดมาเปรี ยบเทียบกันพบว่ามีความเหมือน (identity) คิดเป็ น 97% และมีลาดับนิวคลีโอไทด์ที่น่าจะเป็ น
ตาแหน่งตัด (RXXR) 2 ตาแหน่งคือ RHIR และ RFQR ซึง่ อยู่ในตาแหน่งกรดอะมิโนที่ 494-497 และตาแหน่งที่
760-763 ตามลาดับ มีสว่ นของกรดอะมิโน 19 เรซิดิวส์ที่เป็ น signal peptide พบจานวนกรดอะมิโนซีสเทอีน
(cysteine) 11 เรซิดิวส์ ใน AgVg และ 10 เรซิดิวส์ ใน AcVg ซึง่ ตาแหน่งที่ไม่พบกรดอะมิโนซีสเทอีน ใน AcVg
คือตาแหน่งที่ 832 เมื่อนากรดอะมิโนของ AgVg และ AcVg มาเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลของแมลงที่มคี วามสัมพันธ์
ใกล้ เคียงกัน ที่มีในฐานข้ อมูล พบว่ามีความเหมือน (identity) 94-98 % กับ Aphis medicaginis และ
Acyrthosiphon pisum
Lipoprotein N-terminal Domain

signal peptide

A.gossypii
A.craccivora

MHDRLGFIVAVVSCYLVQASLCNRDLFPEGVQLGYRWRATTHVGTVFPSEHLTNYSVEAY
MHDRLGFIVAVVSCYLVQASLCNRDLFPEGVQLGYRWKATTHVGTVFPSEHLTNYSVEAY
*************************************:**********************

60
60

A.gossypii
A.craccivora

FLVQNDQNFTNFQIKEFKTSENQQEYPWITLPFRCVYRDGEVQKFESESGDVTGSLNIKR
FLVQNDQNFTNFQIKEFKTSENQQEYPWITLPFRCVYRDGEVQKFESESGDVAGSLNIKR
****************************************************:*******

120
120

A.gossypii
A.craccivora

ALATMFQLKLDSLRRPSFASEETGVYGKCYVQYLVTKENNNTNVKKIINFSACNNKLGQQ
ALATMFQLKLDSLRRPSFATEETGVYGKCNVQYLVTKENNNTNVKKIINFSACNNKLGQQ
*******************:********* ******************************

180
180

A.gossypii
A.craccivora

WSNTPPFLCPSSYQDGSMSHSVRNYNLDEINVIRSLNVIGTVEFQPFQALAESHHIFVNQ
WSNTPPFLCPSSYQDGSMSHSVRNYNLDEINVIRYLNIIGTVEFQPFQALAESHHIFVNQ
********************************** **:**********************

240
240

A.gossypii
A.craccivora

TFELDHIFPIGEPITLVSKLDDTIEYDFDHYEDPTMGFKPSNKSLLLAEILDALGQLTES
TFELDHIFPIGEPITLVSKLDDSIEYDFDHYEDPTMGFKPSNKSLLLAEILDTLGQLTES
**********************:*****************************:*******

300
300

A.gossypii
A.craccivora

LSWEIGTTNLDNQTEFRALELMWWLDASDWFTLYDTIKIGTSYSQETIQHFFWDLVPQVG
LSWEIGTTNLDNQTEFRALELMWWLDTSDWFTLHDTIKIGTSYSQETIQHFFWDLVPQVG
**************************:******:**************************

360
360

A.gossypii
A.craccivora

SASSVEFIRDLIKTQKITSFLATGLLITFPYHVRYPNEKLLKETEILLYLDRDLENEVRK
SASSVEFIRDLIRTQKITSFLATGLLITFPYHVRYPNEKLLKESEILLYLDRDLENEVRK
************:******************************:****************

420
420
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A.gossypii
A.craccivora

VAILSFASLIHKTCGKGMCSDDTQNKYIKLFLDKFIESTSHSRQMLFIEAFSNMKIDNIL
VAILSFASLIHKTCGKGMCSDDTQNKYIKLFLDKFIESTSHSRQMLFIEAFSNMKIDNIL
************************************************************

480
480

A.gossypii
A.craccivora

DFLQPIITDHSRSRHIRLVAIWAAKSATTAHSDKVAEVFWPILTNHSEPLEIRTSSLNML
DFLQPIITDHNRSRHIRLVAIWAAKSATTAHSDKVAEVFWPILTNHSEPLEIRTSSLNML
**********.*************************************************

540
540

A.gossypii
A.craccivora

MMSQPTVSRFLTLYWFMQAEPSQQIYNFYYTTINSMANSKYPCYNKYSKIAAQIVRFVQH
MMSQPTVSRFLTLYWFMQAEPSQQIYNFYYTTINSMANSKYPCYNKYSKIAAQIVRFVQH
************************************************************

600
600

A.gossypii
A.craccivora

KWHHWATGNYLLDYEDPMRGYGGIVQTILMANQRTGFPSVIQLTAEQHSFGTSSEFQIHI
KSHHWATGNYLLDYEDPMRGYGGIVQTILMANQRTGFPSVLQLTAEQHSFGTSSEFQIHI
* **************************************:*******************

660
660

A.gossypii
A.craccivora

KAEGLADSLKKELFNTMVKPTGETTDGLKHLQDLLEKAKFTIRDDENLHFETIIKINEQT
KAEGLADSLKKELFNIMVKPSGETTDGLKHLQDVLEKAKFTIREDENLHFETIIKINEQT
*************** ****:************:*********:****************

720
720

A.gossypii
A.craccivora

IYCHHLNRTTFKSFALVLKRLSSLYFQFSLNYQRLSFPLRFQRTHFTDFGTPILLQFRTA
IYCHHLNRTTFKSFALVLKRLSSLYFQFSLNYQRLSFPLRFQRTHFTDFGTPILLQFRTA
************************************************************

780
780

A.gossypii
A.craccivora

SLLSLRGSIKQTESGKSRDAELDFRYSMDTVTSLKTFNPLSSTWRGADRFRCIHARIPFS
SLLSLRGSIKQTESGKSRDAELDFRYSMDTVTSLKTFNPLSSTWRGADRFRRIHARIPFS
*************************************************** ********

840
840

A.gossypii
A.craccivora

TEIITHFFRSYIKASAYRYKNFVDGSKLGIVWHSATKLVPPENTLPAVKKDELLTDDWAF
TEIITHFFRSYIKASAYRYKNFVDGSKLGIVWHSATKLVPPENTLPVAKKDELLTDDWAF
**********************************************..************

900
900

A.gossypii
A.craccivora

ESRDLGAKIATTVFDCQDEGKFSNSLIIIKEAFQISNKNYQ
ESRDLGAKIATTVFDCQDEGKFSNSLIIIKEAFQISNKNYQ
*****************************************

cleavage recognition sites

Lipoprotein N-terminal Domain

cleavage recognition sites

941
941

Figure 1 Vitellogenin amino acid sequences of A. gossypii Glov and A. craccivora Koch. The signal
peptide was red highlighted. Lipoprotein N-terminal Domain (LPD_N) was yellow highlighted.
Cysteine amino acid showed green highlighted and two putative cleavage recognition sites (RHIR
and RFQR) showed blue highlighted.

สรุป
จากการศึกษาพบว่า ส่วน open reading frame (ORF) ของยีนไวเทลโลเจนินในเพลี ้ยอ่อนทังสองชนิ
้
ด
มีความยาวของลาดับนิวคลีโอไทด์ 2,826 คูเ่ บส โปรตีนไวเทลโลเจนินประกอบด้ วยกรดอะมิโน 941 เรซิดิวส์
เมื่อนามาคานวณค่าน ้าหนักโมเลกุลของโปรตีนไวเทลโลเจนินใน AgVg พบว่ามีคา่ น ้าหนักโมเลกุลของโปรตีน
Vg เท่ากับ 108.65 กิโลดาลตัน ค่า Theoretical pI เท่ากับ 6.44 และใน AcVg ค่าน ้าหนักโมเลกุลของโปรตีน
Vg เท่ากับ 108.66 กิโลดาลตัน ค่า Theoretical pI เท่ากับ 6.52 โดยทังโปรตี
้
น AgVg และ AcVg มี โดเมนที่
สาคัญ คือ Lipoprotein N-terminal Domain (LPD_N) ซึง่ อยู่ในตาแหน่งกรดอะมิโนที่ 35-573 โปรตีน AgVg
และ AcVg ประกอบด้ วยกรดอะมิโนซีสเทอีน (cysteine) 11 เรซิดิวส์ และ 10 เรซิดิวส์ ตามลาดับ และมีสว่ นของ
กรดอะมิโนที่เป็ น signal peptide 19 เรซิดิวส์ อยู่ในตาแหน่งที่ 1-19 ความเหมือน (identity) ของนิวคลีโอไทด์
และลาดับกรดอะมิโนของ AgVg เทียบกับของ AcVg คิดเป็ น 97% และกรดอะมิโนทังสองมี
้
ความเหมือน
(identity) กับของ Aphis medicaginis และ Acyrthosiphon pisum คิดเป็ น 94-98%
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ผลของสารอาหารไนเตรทกับการทนต่ อสภาวะนา้ ท่ วมขังของสบู่ดา
The Effect of Nitrate Supplementation in Waterlogging Tolerance of Jatropha
ภัทราลักษณ์ ส่ งเสริม1 และ ปิ ยะดา จันทวงศ์1*
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บทคัดย่ อ
สบู่ดาเป็ นพืชที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาวะแห้ งแล้ ง สารอาหารไนเตรทเป็ นแหล่งไนโตรเจนหลักที่
ช่วยทาให้ พืชสามารถเจริ ญเติบโตและทนต่อสภาวะน ้าท่วมขังได้ ดีขึ ้น แต่กลไกดังกล่าวในสบู่ดายังไม่มีการศึกษา
ที่ชดั เจน งานวิจยั นีต้ ้ องการศึกษาผลของสารอาหารไนเตรทกับการทนต่อสภาวะดังกล่าว รวมทังการแสดงออก
้
ของยีนที่เกี่ยวข้ องกับเมแทบอลิซมึ ของไนโตรเจนของสบู่ดา 2 กลุม่ คือกลุม่ ที่ไม่ได้ รับ และกลุ่มที่ได้ รับสารอาหาร
ไนเตรท หลังจากนันท
้ าให้ สบู่ดากลุ่มทดลองอยู่ในสภาวะน ้าท่วมขังตลอดการทดลอง 1 วันและ 5 วัน และกลุ่ม
ควบคุม พบว่าสารอาหารไนเตรทไม่มีผลต่อปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ และปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต แต่มีผลต่อปริ มาณ
โปรตีนที่เพิ่มขึน้ ในรากของกลุ่มที่ได้ รับสารอาหารไนเตรท การแสดงออกของยีน Alcohol dehydrogenase
(ADH), Nitrate Reductase (NR), Nitrite Reductase (NiR) ด้ วยวิธี RT-PCR โดยใช้ ยีน Ubiquitin (UB) เป็ น
ยีนอ้ างอิง พบว่าในกลุ่มที่ได้ รับไนเตรทการแสดงออกของ ADH, NR และ NiR กลุ่มทดลอง 1 วัน และ 5 วัน
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ขณะที่การแสดงออกของยีน NR และ NiR ของกลุ่มทดลอง 5 วัน เพิ่มมากขึ ้น
กว่ากลุ่มไม่ได้ รับไนเตรทด้ วยเช่นกัน ดังนันการได้
้
รับสารอาหารไนเตรทก่อนการเกิดความเครี ยดจากสภาวะนา้
ท่วมขัง อาจเป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้ สบู่ดาสามารถทนต่อสภาวะน ้าท่วมขังได้ ดีขึ ้น

ABSTRACT
Jatropha Curcas is a plant with drought tolerance characteristics. Nitrate is a major nitrogen
source for plants and nitrate fertilization induce growth and improves tolerance to waterlogging. The
mechanisms of nitrate supplementation to improve waterlogging tolerance in jatropha is still
mysterious. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of nitrate
supplementation in improvement of waterlogging in jatropha and expression of gene involved
nitrogen metabolism. Prior waterlogging treatment, jatropha plants were supplied with or without
nitrate. Jatropha plants were divided into 3 groups; control, waterlogging stressed 1d and 5 d. RTPCR was used to analyze the expression level of ADH, NR, NiR and UB genes. Chlorophyll and total
soluble carbohydrates were not significantly different but levels of total protein from roots were
significantly different. Expression levels of ADH, NR and NiR from roots under waterlogging stress
increased from the control. Nitrate supplementation may be one method to improve waterlogging
tolerance in jatropha.
Key Words: jatropha, nitrate supplementation, waterlogging
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คานา
สบู่ดา (Jatropha Curcas) เป็ นพืชที่ปลูกง่าย มีความทนทานต่อสภาวะแห้ งแล้ ง เจริ ญเติบโตได้ รวดเร็ ว
สามารถปลูกได้ ทกุ ภาคในประเทศไทย รวมทังให้
้ ปริ มาณน ้ามันในเมล็ดสูงเหมาะที่จะนามาผลิตน ้ามันไบโอดีเซล
เพื่อใช้ เป็ นแหล่งพลังงานทดแทน (Makkar et al., 1997) แต่เนื่องจากสบู่ดาเป็ นพืชที่ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดี
ในสภาวะน ้าท่วมขัง (Fairless, 2007) ซึง่ ส่วนใหญ่ประเทศไทยมักจะเกิดปั ญหาดังกล่าว จึงส่งผลโดยตรงกับการ
เจริ ญเติบโตของรากรวมทังท
้ าให้ พืชมีการเจริ ญเติ บโตน้ อยลง (Pradhan and Mohanty, 2013) ดังนันพื
้ ชจึงมี
การตอบสนองเพื่อให้ สามารถอยู่รอดเมื่ออยู่ในสภาวะเครี ยดน ้าอยู่ 2 รู ปแบบ คือหลีกเลี่ยงหรื อหนีสภาวะนัน้ และ
ทนต่อสภาวะนันให้
้ ได้ (Scott, 2000) แต่การตอบสนองหรื อการปรับตัวอันดับแรกเมื่อพืชอยู่ในสภาวะน ้าท่วมขัง
คือการเปลี่ยนแปลงการหายใจจากการใช้ ออกซิเจน เปลี่ยนไปเป็ นไม่ใช้ ออกซิเจน (Fermentation) เพื่อสร้ าง ATP
ให้ พืชสามารถนาไปใช้ เป็ นพลังงานได้ (Pradhan and Mohanty, 2013) นอกจากนี ้มีการศึกษาว่าสารอาหารไนเต
รทซึง่ เป็ นแหล่งไนโตรเจนหลักให้ แก่พืช (Crawford and Forde, 2002) ช่วยทาให้ พืชสามารถเจริ ญเติบโตและทน
ต่อสภาวะน ้าท่วมขังหรื อสภาวะออกซิเจนต่าในดินได้ ดีขึ ้น (Horchani et al., 2010) ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีม้ ี
แนวความคิ ด ที่ จ ะน าสารอาหารไนเตรทน ามาทดลองกั บ สบู่ ด าเพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ ปริ ม าณ
คาร์ โบไฮเดรต ปริ มาณโปรตีน และระดับการแสดงออกของยีนที่กาหนดการสร้ างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้ องกับการเม
แทบอลิซมึ ของไนโตรเจน โดยผู้วิจยั มีสมมติฐานว่าสบู่ดาที่ได้ รับสารอาหารไนเตรทก่อนการเกิดความเครี ยดจาก
สภาวะนา้ ท่วมขัง ย่อมมีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับเมแทบอลิซึมของไนโตรเจนในระดับที่แตกต่ างกัน
รวมทังอาจเป็
้
นกลไกสาคัญที่ทาให้ สบู่ดาสามารถทนต่อสภาวะน ้าท่วมขังได้ ดีขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จานวน 4 ซ ้า แบ่งสบู่
ดาออกเป็ น 2 กลุม่ คือกลุม่ ที่ไม่ได้ รับสารอาหารไนเตรท และ กลุ่มที่ได้ รับสารอาหารไนเตรท หลังจากนันแบ่
้ งสบู่
ดาดังกล่าวออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย เป็ นกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ อยู่ในสภาวะน ้าท่วมขัง และกลุ่มทดลองที่อยู่ในสภาวะ
น ้าท่วมขังตลอดการทดลอง 1 วันและ 5 วัน ดังนี ้
1. กลุม่ ที่ไม่ได้ รับสารอาหารไนเตรท – กลุม่ ควบคุม (0 วัน) และกลุม่ ทดลอง (1, 5 วัน)
2. กลุม่ ที่ได้ รับสารอาหารไนเตรท – กลุม่ ควบคุม (0 วัน) และกลุม่ ทดลอง (1, 5 วัน)
พืชทดลอง
นาต้ นสบู่ดาพันธุ์ชยั นาท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน) อายุประมาณ 1 เดือน แบ่งสบู่
ดาออกเป็ น 2 กลุม่ คือกลุม่ ที่ไม่ได้ รับสารอาหารไนเตรท และ กลุม่ ที่ได้ รับสารอาหารไนเตรท (5 กรัมต่อต้ น) นาน
2 วัน หลังจากนัน้ ทาให้ สบู่ดาอยู่ในสภาวะนา้ ท่วมระยะสันและระยะยาวโดยให้
้
สบู่ดาอยู่ในสภาวะนา้ ท่วมขัง
ตลอดการทดลอง 1 วัน และ 5 วัน ตามลาดับ (Table 1) แล้ วเก็บเนื ้อเยื่อใบและรากที่ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ -80 oC เพื่อใช้
ในการทดลองต่อไป
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Table 1 Phenotypes of jatropha plants under waterlogging for 0, 1 and 5 d with or without nitrate
supplementation.
Treatments

0 day

1 day

5 days

No Nitrate

Waterlogging

Control

Waterlogging

Control

Waterlogging

Control

Waterlogging

Control

Waterlogging

Control

Nitrate

Waterlogging

Control

การศึกษาการแสดงออกของยีนด้ วยวิธี RT-PCR
สกัด total RNA จากเนื ้อเยื่อรากสบู่ดาด้ วยวิธีของ Chaudhary, 2011 ตรวจสอบความเข้ มข้ นและความ
บริ สทุ ธิ์ของ RNA ที่ได้ ด้วยเครื่ อง NanoDrop spectrophotometer กาจัด genomic DNA ด้ วยเอนไซม์ DNase
และทาความสะอาด RNA ผ่าน column โดยใช้ GF-1 Total RNA Extraction Kit (Vivantis, Malaysia)จากนัน้
ทาการสังเคราะห์ cDNA โดยใช้ ไพรเมอร์ ชนิดออลิโกดีที (oligo dT primer) เอนไซม์ ProtoScript®II Reverse
Transcriptase kit (Biolab, New England) ที่อุณหภูมิ 42 oC เก็บรั กษา cDNA ที่ได้ ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ -20 oC
ออกแบบไพรเมอร์ ที่จาเพาะต่อการเพิ่มปริ มาณชิ ้นดีเอ็นเอของยีน Alcohol dehydrogenase (ADH), Nitrate
Reductase (NR), Nitrite Reductase (NiR) และใช้ ยีน Ubiquitin (UB) เป็ นยีนอ้ างอิง จากนันหาอุ
้
ณหภูมิ
annealing และจานวนรอบที่เหมาะสมในการทาพีซีอาร์ ของไพรเมอร์ (Table 2) ตรวจสอบผลผลิตของปฏิกิริยา
RT-PCR ด้ วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริ ซีสในวุ้นอะกาโรสที่มีความเข้ มข้ น 1% ส่องดูภายใต้ แสงอัลตราไวโอเลตโดยใช้
เครื่ อง Gel documentation system
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Table 2 Information of primers used for semi-quantitative RT-PCR analysis.
Primer
name
ADH-F
ADH-R
NR-F
NR-R
NiR-F
NiR-R
UB-F
UB-R

Primer sequence
5'-ATGACAAACACTGCAGGAAAAGTCATTC-3'
5'-CAACACTTTCCACAATCCCTCCTG-3'
5'-ATCCATCGCGTGATATCATATTAG-3'
5'-GGCTTATACCACCATGCTTC-3'
5'-CTAATTTGCCAAGGAAATGG-3'
5'-GAACTGGGCGTTGAAGG-3'
5'-ATGTCCTCTCCAAGCAAACG-3'
5'-AACAGAGCCAGACATTTCATC-3'

Annealing
temperature (oC)
52
52
54
54
54
54
52
52

Cycles
of PCR
30
30
30
30
30
30
30
30

การวัดปริมาณคลอโรฟิ ลล์ เอและบี
ชัง่ เนื ้อเยื่อใบที่บดละเอียดน ้าหนัก 0.1 กรัม ในหลอดทดลอง 15 มิลลิลิตร แล้ วเติม 100% methanol
3 มิลลิลิตร นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ 4 oC 20 นาที 21000 รอบ/นาที นาสารละสารชันบนมาวั
้
ดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 652 nm. (A652) และ 665.2 nm. (A665.2) คานวณอัตราส่วนปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอต่อ
คลอโรฟิ ลล์บีในใบ (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) โดยเทียบกับสูตรคานวณ (Porra et al., 2002)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ = 16.29*(A665.2) - 9.55*(A652) …………(1)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บี = 30.66*(A652) - 13.58*(A665.2) …………(2)
อัตราส่วนปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอต่อคลอโรฟิ ลล์บี = (1) / (2)
การวัดปริมาณคาร์ โบไฮเดรต
ชัง่ เนื ้อเยื่อรากที่บดละเอียดน ้าหนัก 0.1 กรัม ในหลอดทดลอง 15 มิลลิลิตร แล้ วเติม 2.5N HCl ปริ มาตร
5 มิลลิลิตร แช่ทิ ้งไว้ ที่ 90oC นาน 3 ชัว่ โมง ทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิสกั ครู่ เติมโซเดียมคาร์ บอเนตจนกระทัง่ ฟองอากาศ
หายไป นาไปปั่ น เหวี่ ยงที่ 5 นาที 12000 รอบ/นาที นาสารละสารชัน้ บน 1 มิลลิลิ ตร มารวมกับ anthrone
reagent 4 มิลลิลิตร หลังจากนันแช่
้ ทิ ้งไว้ ที่ 90oC นาน 8 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 630 nm
(OD630) โดยใช้ น ้า เป็ น blank คานวณปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตในราก โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของ glucose
(Fukao et al., 2006)
การวัดปริมาณโปรตีน
ชัง่ เนื ้อเยื่อใบและรากที่บดละเอียดน ้าหนัก 0.2 กรัม ในหลอดทดลอง 1.5 มิลลิลิตร แล้ วเติม extraction
buffer ปริ มาตร 800 ไมโครลิตร และ 400 ไมโครลิตร ในเนื ้อเยื่อใบและรากตามลาดับ นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ 4 oC 60
นาที 12000 รอบ/นาที นาสารละสารชันบนมาวั
้
ดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 nm (OD595) โดยใช้
น ้า เป็ น blank คานวณปริ มาณโปรตีนในใบและราก โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Bovine serum albumin
(BSA) รวมทังน
้ าโปรตีนที่สกัดได้ (25 ไมโครลิตร) มาตรวจสอบซ ้าอีกครัง้ ด้ วย Sodium Dodecyl Sulfate Poly-

183

สาขาวิทยาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

Acrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) และย้ อมด้ วยสี Coomassie Coomassie Brilliant Blue R250 (Tamang et al., 2014)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ปริมาณคลอโรฟิ ลล์
ปริ มาณอัตราส่วนคลอโรฟิ ลล์เอต่อคลอโรฟิ ลล์บีกลุ่มไม่ ได้ รับไนเตรท (No Nitrate) ในกลุ่ม 0, 1 และ 5
วัน (Figure 1A) เท่ากับ 4.100, 3.765 และ 3.537 ไมโครกรั ม/มิลลิลิตร ตามลาดับ และกลุ่มได้ รับไนเตรท
(Nitrate) ในกลุ่ม 0, 1 และ 5 วันเท่ากับ 3.838, 3.596 และ 3.377 ไมโครกรั ม/มิลลิลิตร ตามลาดับ พบว่า
อัตราส่วนคลอโรฟิ ลล์เอต่อคลอโรฟิ ลล์บีกลุม่ ไม่ได้ รับไนเตรทและได้ รับไนเตรท มีคา่ ลดลงตามสภาวะน ้าท่วมขังที่
รุ นแรงขึน้ และมีเพียงกลุ่มทดลอง 5 วันของทัง้ สองกลุ่ม ที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ดังนันสารอาหารไนเตรทไม่
้
ได้ สง่ ผลต่อการเพิ่มปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในสบู่ดาเมื่ออยู่ในสภาวะน ้าท่วมขัง
ปริมาณคาร์ โบไฮเดรต
ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตกลุ่มไม่ได้ รับไนเตรท (No Nitrate) ในกลุ่ม 0, 1 และ 5 วัน (Figure 1B) เท่ากับ
123.962, 124.351 และ 118.420 มิลลิกรัมกลูโคส/100 มิลลิกรัมน ้าหนักสด ตามลาดับ และกลุ่มได้ รับไนเตรท
(Nitrate) ในกลุ่ม 0, 1 และ 5 วันเท่ากับ 133.069, 134.411 และ 133.281 มิลลิกรั มกลูโคส/100 มิลลิกรั ม
น ้าหนักสด ตามลาดับ พบว่าปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตกลุม่ ไม่ได้ รับไนเตรทและได้ รับไนเตรท มีค่าลดลงหลังจากสบู่
ดาถูกน ้าท่วมผ่านไป 1 วัน ซึง่ ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตระหว่างทังสองกลุ
้
่มไม่แตกต่างกัน ดังนันสารอาหารไนเตรท
้
ไม่ได้ สง่ ผลต่อการเพิ่มปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตในสบู่ดาเมื่ออยู่ในสภาวะน ้าท่วมขัง
ปริมาณโปรตีน
ปริ มาณโปรตีน ระหว่างกลุ่มไม่ได้ รับไนเตรท (No Nitrate) และกลุ่มได้ รับไนเตรท (Nitrate) ในใบ
(Figure 1C, Figure 1D) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ขณะที่ปริ มาณโปรตีนในราก (Figure 1E, Figure 1F) กลุ่ม
ควบคุม และ กลุ่มทดลอง 1 และ 5 วัน ของกลุ่มได้ รับไนเตรทมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กบั กลุ่ม
ไม่ได้ รับไนเตรท ดังนัน้ การสะสมไนโตรเจนปริ มาณมากขึน้ จากการใส่ไนเตรทก่อนนาสบู่ดามาอยู่ในสภาวะนา้
ท่วมขัง ส่งผลทาให้ รากมีการสะสมโปรตีนเพิ่มมากขึ ้นในขณะที่เกิดน ้าท่วมขัง
ตรวจสอบระดับการแสดงออกของยีนที่ศึกษา
ตรวจสอบระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการสังเคราะห์ ไนโตรเจน NR และ NiR
รวมทังยี
้ นที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการปรับตัวของพืชเมื่อพืชหายใจโดยไม่ใช้ ออกซิเจน ADH (Figure 2A) จากราก
สบู่ดา พบว่ากลุ่มไม่ได้ รับไนเตรท (No Nitrate) มีระดับการแสดงออกของยีน ADH ในกลุ่มทดลองมีการ
แสดงออกเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม สอดคล้ องกับ Juntawong et al. (2014) พบว่าในรากสบู่ดาที่ถูกน ้า
ท่วมขังมีการแสดงออกของยีน ADH เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี ้การแสดงออกของยีน NR และ
NiR ในกลุ่มทดลองมีการแสดงออกเพิ่มมากขึ ้นใน 1 วัน เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อาจเกิดขึ ้นจากกระบวนการ
Denitrification เกิดการเปลี่ยนแปลง nitrate เป็ น nitrogen มากขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมาจากการทางานของแบคทีเรี ย
ภายใต้ สภาวะไร้ ออกซิเจน (Anaerobic) และกลุ่มได้ รับไนเตรท (Nitrate) ระดับการแสดงออกของยีน ADH, NR
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และ NiR ในกลุ่มทดลอง 1 วัน และ 5 วัน มีการแสดงออกเพิ่ มขึน้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม รวมถึงกลุ่มทดลอง
5 วัน NR และ NiR แสดงออกเพิ่มมากขึ ้นกว่ากลุ่มไม่ได้ รับไนเตรทด้ วยเช่นกัน ดังนันสารอาหารไนเตรทมี
้
ผลต่อ
การแสดงออกของยีนที่กาหนดการสร้ างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการปรับตัวของพืชเมื่อพืชหายใจโดยไม่ใช้
ออกซิเจน และกระบวนการเมแทบอลิซมึ ของไนโตรเจน
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Figure 1 Physiological responses of Jatropha plants under waterlogging for 0, 1 and 5 d with nitrate
(N) or without (NN) nitrate supplementation. The content of Chlorophyll A/B ratios (A), data are
presented as mean±s.e. (n=4), asterisks indicate statistically significant significance (P<0.05, paired
T-Test). Total soluble carbohydrate was assayed by anthrone method (B). Total protein content was
assayed by Bradford method in leaves (C) and roots (E) and data are presented as mean±s.e. (n=3),
the different letters are significantly different (P<0.05, one-way ANOVA, Tukey HSD post-hoc test).
Total protein was fractionated in a 12% SDS-PAGE gel and stained with Coomassie Brilliant Blue R250 in leaves (D) and roots (F).

(A)

(B)

(C)

Figure 2 (A) Semi-quantitative RT-PCR analysis of Alcohol Dehydrogenase (ADH), Nitrate Reductase
(NR), Nitrite Reductase (NiR) genes. Ubiquitin (UB) was used as reference gene. Gene expression
analysis from roots of Jatropha under waterlogging for 0, 1 and 5 d with or without nitrate
supplementation. (B) Pathways of glycolysis and fermentation ; PDC =Pyruvate Decarboxylase
(C) Pathways of nitrogen metabolism ; NOR =Nitric Oxide Reductase, NOS =Nitrous Oxide
Reductase.

สรุป
สารอาหารไนเตรทที่ทาการทดลองไม่มีผลต่อปริ มาณอัตราส่วนคลอโรฟิ ลล์เอและคลอโรฟิ ลล์บี รวมทัง้
ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต แต่มีผลทาให้ ปริ มาณโปรตีนในรากสบู่ดาเพิ่มขึ ้น เมื่ออยู่ในสภาวะน ้าท่วมขัง พบว่าระดับ
การแสดงออกของยีนที่กาหนดการสร้ างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้ องกับการเมแทบอลิซึมของไนโตรเจน NR และ NiR
ของกลุม่ ทดลองมีการแสดงออกเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ดังนันการได้
้
รับสารอาหารไนเตรทก่อนการเกิด
ความเครี ยดจากสภาวะน ้าท่วมขัง อาจเป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้ สบู่ดาสามารถทนต่อสภาวะน ้าท่วมขังได้ ดีขึ ้น
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อุทกธรณีเคมี ของแอ่ งนา้ บาดาลแพร่ ในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ยม
Hydrogeochemistry of Groundwater of the Phrae Basin in the Yom Catchment Area.
ปี ย์ วรา เจริญนา1* และ กัญจน์นรี ช่วงฉ่า2*
Peewara Charoenna1*and Kannaree Chuangcham2*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางอุทกธรณีเคมี ของแอ่งน ้าบาดาลแพร่ ในพื ้นที่ล่มุ น ้า
ยม โดยการเก็บตัวอย่างนา้ บาดาลทัง้ หมด 59 บ่อบาดาล ใน 2 ช่วงฤดูกาลคือ ช่วงฤดูแล้ ง (เดือนเมษายนพฤษภาคม) และช่วงฤดูน ้าหลาก (เดือน กันยายน-ตุลาคม) ทาการวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
และอธิบายลักษณะปรากฏทางอุทกเคมีของชันน
้ ้าแต่ละชันด้
้ วย Piper Trilinear Diagram ผลการศึกษาพบว่า
ชันน
้ ้าบาดาลในพืน้ ที่แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือชันหิ
้ นร่ วน และชันหิ
้ นแข็ง โดยในชัน้ หินร่ วน แสดงลักษณะ
ปรากฏทางอุทกเคมีแบบชนิ ดที่ 1 “Carbonate Hardness Facies” คือนา้ กระด้ างชั่วคราวและชนิ ดที่ 2
“Carbonate Alkali Facies” คือน ้าอ่อน ในขณะที่ชนหิ
ั ้ นแข็งแสดงลักษณะปรากฏทางอุทกเคมีแบบชนิดที่ 1
“Carbonate Hardness Facies” คือน ้ากระด้ างชัว่ คราว เมื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพน ้าบาดาลทัง้ 2 ฤดูกาล พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏทางอุทกธรณี ในบางพืน้ ที่ซึ่งบ่งชีถ้ ึงฤดูกาลเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าบาดาลในพื ้นที่แอ่งน ้าบาดาลแพร่

ABSTRACT
This research aims to study hydrogeochemistry of groundwater of Phrae Basin in The Yom
Catchment Area. The 59 groundwater samples were collected throughout the study area in dry
season (April – May) and wet season (September –October) . The physical and chemical properties
were analyzed as well as the hydrogeological facies were characterized by Piper Trilinear Diagram.
The results of study revealed that the aquifers was divided into 2 types which were unconsolidated
and consolidated Aquifer. Unconsolidated Aquifer showed the hydrogeological hydrochemistry facies
type 1 “Carbonate Hardness Facies” indicating temporary hardness and fresh water and type 2
“Carbonate Alkali Facies” expressing soft and fresh water. The consolidated aquifer showed the
hydrogeological facies type 1 “Carbonate Hardness Facies”. When comparing the quality of water in
the first round sampling with the second round sampling, it found out that the hydrogeological facies
had a little change in some locations which pointed out the seasonal fluctuation in the groundwater of
Phrae basin.
Keyword :Hydrogeochemistry, Groundwater, Water quality, Yom River Basin
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คานา
ในปั จจุบัน นา้ บาดาลถือได้ ว่าเป็ นแหล่งนา้ สารองที่สาคัญของประเทศ มีการนาไปใช้ ประโยชน์ อย่าง
กว้ างขวาง เนื่องจากนา้ บาดาลมีลกั ษณะเด่น คือ คุณภาพและอุณหภูมิค่อนข้ างคงที่ ปริ มาณน ้าไม่ผนั แปรตาม
ฤดูกาล สามารถพัฒนาขึน้ มาใช้ สลับกับนา้ ผิวดินในช่วงประสบปั ญหาภัยแล้ งได้ อีกทัง้ การลงทุ นต่อหน่วย ต่า
กว่าการใช้ น ้าประปา
พืน้ ที่ล่มุ นา้ ยมตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ในพืน้ ที่มีการนาทรั พยากรนา้
บาดาลมาใช้ ประโยชน์สาหรับกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ทังด้
้ านการอุปโภค บริ โภค ด้ านเกษตรกรรมและปศุ
สัตว์ รวมทังภาคอุ
้
ตสาหกรรม และจากการขยายตัวของชุมชน ทาให้ มีการใช้ น ้าบาดาลอย่างเสรี ขาดการจัดการ
ตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ เริ่ มประสบกับปั ญหาในเรื่ องของปริ มาณ และคุณภาพ หากมีการนาน ้าบาดาลเหล่านี ้
ขึน้ มาใช้ ในการอุปโภคบริ โภค สารปนเปื ้อนต่างๆที่อยู่ในนา้ บาดาลจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริ โภคได้ ร วมถึง
สร้ างความเสียหายให้ กับบ่อบาดาล ทาให้ อายุการใช้ งานของบ่อสันลง
้ และต้ องใช้ เงินจานวนมากในการซ่อม
บารุ ง
การศึกษาในครั ง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ และเคมีของนา้ บาดาล บริ เวณ
แอ่งน ้าบาดาลแพร่ ในพื ้นที่ลมุ่ น ้ายม เพื่อนาไปสูก่ ารตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้ารวมทังการ
้
บริ หารจัดการอย่างมีศักยภาพ และรั กษาทรั พยากรที่มีค่านีไ้ ว้ เพื่ อให้ นา้ บาดาลสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ อย่าง
ยัง่ ยืน เพียงพอ มีคณ
ุ ภาพที่ดี และปราศจากสารปนเปื อ้ น
อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลบ่ อนา้ บาดาลในพืน้ ที่แอ่ งนา้ บาดาลแพร่
ศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยาของแอ่งน ้าบาดาลแพร่ ในพื ้นที่ล่มุ นา้ ยม ซึง่ มีพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้น 10,711 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบไปด้ วยพื ้นที่ในจังหวัดแพร่ และพื ้นที่บางส่วนในจังหวัดพะเยา น่าน และลาปาง รวมทังท
้ าการ
กาหนดจุดเก็บตัวอย่างจานวน 59 บ่อ ดังแสดงใน รู ปที่ 1 และ ตารางที่ 1
การเก็บตัวอย่ างนา้ บาดาล
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน ้าบาดาล ในพื ้นที่ศกึ ษา 2 ครั ง้ ช่วงฤดูแล้ ง (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และ
ช่วงฤดูน ้าหลาก (เดือน กันยายน-ตุลาคม) เพื่อนาไปวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น ความขุ่น และ
คุณสมบัติทางเคมีได้ แก่ ค่าความเป็ นกรดด่าง ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ค่าความกระด้ าง
(Hardness and Alkalinity) ของแข็งที่ละลายได้ ทงหมดแคทไอออน
ั้
(Na+, K+, Ca2+, Mg2+) และแอนไอออน (Cl-,
HCO3- , NO3-, CO32-, PO43-, SO42-) เพื่อจาแนกชนิดของน ้าบาดาล (Hydrogeochemical Facies) โดยใช้
submersible pump สูบนา้ ที่ค้างบ่อออกประมาณ 10-15 นาที เพื่อจะได้ นา้ ใหม่ที่ไหลเข้ าบ่อ ขวดที่ใช้ เก็บ
ตัวอย่างน ้าใช้ ขวดพลาสติก (Polyethylene) ก่อนทาการเก็บให้ ล้างด้ วยน ้าตัวอย่างที่จะเก็บก่อน 2 – 3 ครัง้ แล้ ว
เก็บตัวอย่างนา้ โดยไม่ต้องกรอง เก็บให้ เต็มขวดประมาณ 1 ลิตร ปิ ดจุกให้ แน่นเก็บไว้ ในที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ตามวิธีการเก็บตัวอย่างน ้าบาดาล ประกาศโดยกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542)
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รู ปที่ 1 แผนที่ลกั ษณะทางธรณีวิทยา และตาแหน่งเก็บตัวอย่างน ้าบาดาลในพื ้นที่แอ่งแพร่
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของบ่อน ้าบาดาลที่ทาการเก็บตัวอย่างน ้าบาดาลในพื ้นที่แอ่งแพร่
ชื่อบ่ อ

ที่ตงั ้

พิกัดบ่ อ

ชนิดชัน้

อาเภอ

จังหวัด

E

N

นา้ บาดาล

ลอง

แพร่

606108

2007642

Pc

A7

ลอง

แพร่

599882

1994652

A8

เด่นชัย

แพร่

606334

1987629

AFD7532

บ้ านหลวง

น่าน

653772

2090284

AFD7535

บ้ านหลวง

น่าน

651675

AFD7725

เชียงม่วน

พะเยา

634531

AFD7726

เชียงม่วน

พะเยา

A4

Banpaloy school

ชื่อบ่ อ

ที่ตงั ้

พิกัดบ่ อ

ชนิดชัน้

อาเภอ

จังหวัด

E

N

นา้ บาดาล

ME286

เชียงม่วน

พะเยา

636528

2087497

Qyt

Qfd

ME326

เชียงม่วน

พะเยา

632701

2094787

Qyt

Trlp

ME331

เชียงม่วน

พะเยา

635553

2087225

Qyt

Qfd

ME381

ปง

พะเยา

633930

2119898

Qfd

2087715

Qfd

ME389

เชียงม่วน

พะเยา

632808

2094771

Qfd

2089545

Qfd

ME660

ปง

พะเยา

633872

2119328

Qfd

634479

2090133

Qfd

Moo6

เด่นชัย

แพร่

612629

1982021

Pc

สอง

แพร่

630816

2061187

Pc

MR342

สูงเม่น

แพร่

613967

1997302

Qfd

DCD10464

บ้ านหลวง

น่าน

653402

2078896

Qfd

MR458

เด่นชัย

แพร่

609448

1991291

Qfd

DCD10465

บ้ านหลวง

น่าน

653497

2080600

Qfd

MR574

ลอง

แพร่

584769

1997801

Qyt

DCD10467

บ้ านหลวง

น่าน

653516

2078601

Qfd

P1

ร้ องกวาง

แพร่

630915

2028901

Qfd

DCD10474

บ้ านหลวง

น่าน

652561

2082775

Qfd

papabandontan

สูงเม่น

แพร่

618793

2001068

Qfd

DCD10478

บ้ านหลวง

น่าน

652050

2083756

Qfd

PR183(NT54/1)

สอง

แพร่

624907

2035499

Qyt

DCD13089

เชียงม่วน

พะเยา

634528

2089264

Qfd

PR184(NT54/2)

สอง

แพร่

624906

2035500

Qyt

DCD13097

เชียงม่วน

พะเยา

635567

2103136

Qfd

PW 20033

ลอง

แพร่

604270

2007446

Pc

DCD13181

ปง

พะเยา

633813

2112614

Qfd

PW 2125

เมือง

แพร่

622403

2014462

Qfd

DCD13184

ปง

พะเยา

632791

2116102

Qfd

PW18532

เชียงม่วน

พะเยา

638064

2088043

Qfd

DCD13193

ปง

พะเยา

646251

2140621

Qfd

PW22454

ปง

พะเยา

638002

2125182

Qfd

DCD13208

ปง

พะเยา

638899

2126749

Qfd

PW8147

เชียงม่วน

พะเยา

635630

2087357

Qyt

DCD15749

ร้ องกวาง

แพร่

632120

2024155

Qfd

PY181

ปง

พะเยา

651416

2143278

Trlp

DCD15750

ร้ องกวาง

แพร่

631136

2028701

Qfd

PY95

ปง

พะเยา

634477

2120401

Trlp

DCD15866

วังชิ ้น

แพร่

568114

1985729

Trlp

Q382

สอง

แพร่

631013

2077030

Qfd

DCD15938

สอง

แพร่

625853

2025275

Qfd

W1281

งาว

ลาปาง

599361

2069795

Trlp

DG178

บ้ านหลวง

น่าน

650448

2084861

Qyt

W1282

งาว

ลาปาง

597577

2071063

Trlp

DG504

บ้ านหลวง

น่าน

651660

2088403

Qyt

watmaekuang

วังชิ ้น

แพร่

565477

1982130

Pc

DOH12150

วังชิ ้น

แพร่

561719

1983259

Trlp

watponghunhad

สูงเม่น

แพร่

613276

1995972

Qfd

DOH16120

งาว

ลาปาง

604018

2072413

Trlp

watyangyung

ร้ องกวาง

แพร่

630097

2027203

Qyt

ME1129

งาว

ลาปาง

603385

2074319

Qfd

สปก

บ้ านหลวง

น่าน

653557

2090437

Trlp

ME1140

งาว

ลาปาง

602301

2076635

Qyt

อนามัย 608A-1

เชียงม่วน

พะเยา

635502

2103436

Trlp

ME1159

งาว

ลาปาง

594635

2054245

Qfd

วิธีการตรวจวัด/ วิเคราะห์
คุณลักษณะของน ้าบาดาลที่ศกึ ษาในงานวิจยั และวิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ (ตารางที่ 2) ได้ ดาเนินการ
ตามวิธีมาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์น ้าและน ้าเสีย (Standard Method for the Examination of Water and
Wastewater) กาหนดโดย APHA, AWWA และ WEF (1998) ประมวลผลคุณภาพน ้าบาดาล พร้ อมทังอธิ
้ บาย
ลักษณะปรากฏทางอุทกเคมีของชันน
้ ้าแต่ละชันในพื
้
้นที่ศกึ ษา ด้ วย Piper Trilinear Diagram
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บตัวอย่างน ้าบาดาลในพื ้นที่ศกึ ษา 2 ครัง้ ช่วงฤดูแล้ ง (เดือนเมษายน-พฤษภาคม)
และช่วงฤดูน ้าหลาก (เดือนกันยายน-ตุลาคม) กระจายตัวในแต่ละชันน
้ ้า รวมทังสิ
้ ้นจานวน 59 บ่อ และ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้าบาดาลทางเคมีของไออนประจุบวก ได้ แก่ โซเดียม โปแตสเซียม แคลเซียม และ แมกนีเซียม
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และ ไอออนประจุลบ ได้ แก่ คลอไรด์ ซัลเฟต ไนเตรต คาร์ บอเนต และ ไบคาร์ บอเนต ในพื ้นที่ศกึ ษา ด้ วย Piper
trilinear diagram
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของน ้าบาดาลที่ศกึ ษาในงานวิจยั และวิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์
คุณสมบัตขิ องนา้ ใต้ ดนิ
Physical
Chemical

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

Turbidity– NTU
Color - Pt/Co
Temperature - Cº
pH
Conductivity - ms/cm
Total Dissolved Solids - mg/l
Total Hardness - mg/l
Cations ( Na+, K+, Ca2+, Mg2+) - mg/l
Anions ( Cl-, HCO3- , NO3-, CO32-, PO43-,
SO42-) - mg/l

Turbidity meter
Test Kit
Thermometer
pH meter
Conductivity Meter
Gravimetric method
Titration Methods
ICP
Titration (Cl-, HCO3- , CO32-)
UV/VIS Spectrophotometer (PO43-, SO42-)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
อุทกธรณีวิทยาของแอ่ งนา้ บาดาลแพร่
แอ่งน ้าบาดาลแพร่ มีเนื ้อที่ประมาณ 10,711 ตารางกิโลเมตรโดยส่วนที่ยาวที่สดุ มีระยะทางประมาณ
354 กิโลเมตรและส่วนที่กว้ างที่สดุ ประมาณ 80 กิโลเมตร แอ่งน ้าบาดาลแพร่ ครอบคลุมพื ้นที่ ในจังหวัดแพร่ และ
พื ้นที่บางส่วนในจังหวัดพะเยา น่าน และลาปาง แอ่งน ้าบาดาลแพร่ ประกอบขึ ้นด้ วยชันน
้ ้าบาดาลหลักในหินร่ วน 3
ชันน
้ ้า ได้ แก่ ชันหิ
้ นอุ้มน ้าตะกอนที่ราบลุม่ น ้าหลัก/ชันหิ
้ นอุ้มน ้าตะกอนน ้าพา (Qa/Qfd) ที่วางตัวตังแต่
้ ระดับผิวดิน
ลงไปถึงระดับความลึกประมาณ 15 เมตร ชันหิ
้ นอุ้มน ้าตะกอนตะพักน ้ายุคใหม่ (Qyt) ที่วางตัวอยู่ที่ระดับความลึก
้ นอุ้มน ้าตะกอนตะพักน ้ายุคเก่า (Qot) ที่วางตัวอยู่
ประมาณ 25-40 เมตร และมีความหนาโดยเฉลีย่ 25 เมตร และชันหิ
ที่ระดับความลึกมากกว่า 40 เมตร และมีความหนาสูงสุดเกินกว่า 100 เมตรส่วนใหญ่ ชัน้ น ้าบาดาลในหิ น ร่ วนแผ่
ขยายตัวบริ เวณแอ่งย่อยต่างๆ ส่วนชัน้ น ้าบาดาลหลักในหินแข็งประกอบด้ วยชันหิ
้ นอุ้มน ้าหินชันกึ
้ ง่ แปรอายุเพอร์
เมียน-คาร์ บอนิเฟอรัส (PCms) ชันหิ
้ นอุ้มน ้าหินคาร์ บอเนตอายุเพอร์ เมียน (Pc) ชันหิ
้ นอุ้มน ้าหินคาร์ บอเนตอายุไทรแอ
สซิก (TRc) ชันหิ
้ นอุ้มน ้าหินชุดลาปาง (TRlp) และชันหิ
้ นอุ้มน ้าหินชุดโคราชตอนล่าง (TRJlk) แต่อย่างไรก็ตามใน
บรรดาชัน้ น ้าบาดาลหลักเหล่านี ้ ชันน
้ า้ ที่นบั ได้ ว่ามีความสาคัญและมีการพัฒนาน ้าบาดาลขึน้ มาใช้ มาก ได้ แก่
ชันหิ
้ นอุ้มน ้าตะกอนตะพักน ้ายุคเก่า (Qot) และชันหิ
้ นอุ้มน ้าหินชุดโคราชตอนล่าง (TRJlk) (ทวีศกั ดิ์ , 2546)
คุณภาพนา้ บาดาลแอ่ งนา้ บาดาลแพร่ ช่วงฤดูแล้ ง (เดือนเมษายน-พฤษภาคม ) และ ช่ วงฤดูนา้ หลาก
(เดือนกันยายน-ตุลาคม)
ผลการวิเคราะห์ คุณภาพน ้าบาดาลที่เก็บจากบ่อนา้ บาดาลชัน้ น ้าตะกอนน ้าพายุคปั จจุบัน (Qfd) ด้ วย
Piper trilinear diagram (รู ปที่ 2) แสดงลักษณะปรากฏชนิดที่ 1 “Carbonate Hardness facies” เป็ นน ้ากระด้ าง
ชั่วคราว พบบริ เวณอาเภอปง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อาเภอบ้ านหลวง จังหวัดน่าน อาเภอร้ องกวาง
อ าเภอลอง อ าเภอสู ง เม่ น และ อ าเภอเมื อ งแพร่ จั ง หวัด แพร่ และพบว่ า แสดงลัก ษณะปรากฏชนิ ด ที่ 2
“Carbonate Alkali Facies” ซึง่ เป็ นน ้าอ่อนคุณภาพดี พบบริ เวณพื ้นที่อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อาเภอบ้ าน
หลวง จังหวัดน่าน นอกจากนีย้ งั พบแสดงลักษณะปรากฏชนิดที่ 4 “Noncarbonate Alkali Facies” เป็ นนา้
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บาดาลกร่ อยหรื อน ้าเค็ม พบบริ เวณอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ส่วนลักษณะ
ปรากฏชนิดที่ 5 “mixing water” พบว่า mixing water อยู่คาบเกี่ยวระหว่างน ้าอ่อนและน ้ากระด้ างชัว่ คราว พบ
บริ เวณอาเภอปง จังหวัดพะเยา อาเภอสอง จังหวัดแพร่ และ อาเภองาว จังหวัดลาปาง

รู ปที่ 2 Hydrogeological facies ของแอ่งแพร่ ชันน
้ ้าบาดาลตะกอนน ้าพายุคปั จจุบนั (Qfd) (ก)เดือนเมษายน พฤษภาคม และ (ข)เดือน กันยายน-ตุลาคม
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าบาดาลที่เก็บจากบ่อนา้ บาดาลชันน
้ ้าตะกอนตะพักนา้ ยุคใหม่ (Qyt) ด้ วย
Piper trilinear diagram (รู ปที่ 3) แสดงลักษณะปรากฏชนิดที่ 1 (Hydrogeochemicalfacies type “ I ” )
“Carbonate Hardness facies” (Ca + Mg, HCO3 + CO3> 50%) ซึง่ เป็ นน ้ากระด้ างชัว่ คราว พบบริ เวณอาเภอ
เชียงม่วน จังหวัดพะเยา อาเภอบ้ านหลวง จังหวัดน่าน อาเภอร้ องกวาง และอาเภอลอง จังหวัดแพร่ และอาเภอ
งาว จังหวัดลาปาง และพบแสดงแสดงลักษณะปรากฏชนิดที่ 2 “Carbonate Alkali Facies” ซึง่ เป็ นน ้าอ่อน มี
คุณภาพดี เหมาะแก่การอุปโภคบริ โภค พบอยู่ในพืน้ ที่อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และ อาเภอสอง จังหวัด
แพร่ นอกจากนี ้ยังพบลักษณะปรากฏชนิดที่ 5 (Hydrogeochemicalfacies type “ V ” ) “mixing water” พบว่า
mixing water อยู่คาบเกี่ยวระหว่างน ้าอ่อนและน ้ากระด้ างชัว่ คราว พบบริ เวณอาเภอบ้ านหลวง จังหวัดน่าน

รู ปที่ 3 Hydrogeological facies ของแอ่งแพร่ ชันน
้ ้าบาดาลตะกอนตะพักน ้ายุคใหม่ (Qyt) (ก)เดือนเมษายน พฤษภาคม และ (ข)เดือน กันยายน-ตุลาคม
ผลการวิเคราะห์ คณ
ุ ภาพน ้าบาดาลที่เก็บจากบ่อน ้าบาดาลชันหิ
้ นอุ้มนา้ คาร์ บอเนตยุคเพอร์ เมียน (Pc)
ด้ วย Piper trilinear diagram (รู ปที่ 4) แสดงลักษณะปรากฏชนิดที่ 1 (Hydrogeochemicalfacies type “ I ” )
“Carbonate Hardness facies” ซึ่งเป็ นนา้ กระด้ างชัว่ คราว พบบริ เวณอาเภอลอง จังหวัดแพร่ และพบแสดง
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ลักษณะปรากฏชนิดที่ 5 “mixing water” or “HydrochemicalFacies type V” พบว่า mixing water อยู่คาบ
เกี่ยวระหว่างน ้าอ่อนและน ้ากระด้ างชัว่ คราว พบบริ เวณอาเภอสอง และอาเภอลอง จังหวัดแพร่

รู ปที่ 4 Hydrogeological facies ของแอ่งแพร่ ชัน้ หินอุ้มนา้ คาร์ บอเนตยุคเพอร์ เมียน (Pc(ก)เดือนเมษายน พฤษภาคม และ (ข)เดือน กันยายน-ตุลาคม
ผลการวิ เคราะห์ คุณ ภาพน า้ บาดาลที่ เก็ บ จากบ่ อน า้ บาดาลชัน้ หิ น อุ้มน า้ ล าปาง (TRlp) ด้ วย Piper
trilinear diagram (รู ปที่ 5) แสดงลักษณะปรากฏชนิดที่ 1 “Carbonate Hardness facies” ซึง่ เป็ นน ้ากระด้ าง
ชัว่ คราว พบบริ เวณอาเภอปง จังหวัดพะเยา อาเภอบ้ านหลวง จังหวัดน่าน อาเภอเด่นชัย อาเภอวังชิน้ จังหวัด
แพร่ และยังแสดงลักษณะปรากฏชนิด 2 “Carbonate Alkali Facies” ซึง่ เป็ นน ้าอ่อน มีคณ
ุ ภาพดี เหมาะแก่การ
อุปโภคบริ โภค พบอยู่ในพืน้ ที่อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และ อาเภองาว จังหวัดลาปาง นอกจากนีย้ ังพบ
แสดงลักษณะปรากฏชนิดที่ 5 “mixing water” or “HydrochemicalFacies type V” พบว่า mixing water อยู่
คาบเกี่ยวระหว่างนา้ อ่อนและนา้ กระด้ างชั่วคราว พบบริ เวณอาเภอปง จังหวัดพะเยา และ อาเภองาว จังหวัด
ลาปาง

รู ปที่ 5 Hydrogeological facies ของแอ่งแพร่ ชันหิ
้ นอุ้มน ้าลาปาง (TRlp) (ก)เดือนเมษายน - พฤษภาคม และ
(ข)เดือน กันยายน-ตุลาคม
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ฟิ สิกส์ ของเตาแม่ เหล็กไฟฟ้าและหม้ อ
Physics of induction cookers and pots
รั งสรรค์ กรี กูล1, วันดี อ่อนเรี ยบร้ อย1
Rangsun Kreekoon1, Wandee Onreabroy1

บทคัดย่ อ
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นที่นิยมในครอบครัวสมัยใหม่ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีควรมีการให้ ความร้ อนได้ อย่าง
รวดเร็ วและมี ประสิทธิ ภาพ ซึ่งขึน้ อยู่กับวัสดุบางประเภทของหม้ อ ดังนั้นการศึกษากลไกการทํางานของเตา
แม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นสิ่งจํ าเป็ นสําหรั บการใช้ งานอย่างมี ประสิทธิ ภาพ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทํางานโดยการสร้ าง
สนามแม่เหล็กสลับ 25 kHz ใต้ แผ่นเซรามิกส์ของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า การศึกษาครั้งนี ้มุ่งเน้ นไปที่รูปแบบหม้ อและ
คุณสมบัติแม่เหล็กของหม้ อ 6 ใบ สิ่งที่สําคัญที่สดุ ที่ต้องรู้ คือการเหนี่ยวนําที่เป็ นหลักในการให้ ความร้ อนโดย
กระแสไหลวนที่เกิดจากการเหนี่ยวนําบนพื ้นผิวก้ นหม้ อ บทความนี ้เป็ นความรู้ เพื่อช่วยให้ ประชาชนตัดสินใจได้
ถูกต้ องในการเลือกเครื่ องครัว เพื่อให้ ประหยัดพลังงาน เวลา และเงิน
ABSTRACT
Induction cookers are popular in the modern family. The right induction cooker conducts heat
quickly and efficiently depending on types of materials. Thus, the study of induction mechanism of
cooker is necessary for efficiently. Induction cooker works by creating alternating magnetic field of
25 kHz beneath ceramic plate of Induction cooker. The present study focused on pot model and
magnetic properties of 6 pots samples. The most important thing to know is that induction is an
essential way of heating by eddy current from the induction at the bottom pot surface. This paper
provides knowledge to help people make the right decision for their cookware, to save you time
energy and money.

Keywords: induction cooking, eddy current, Induction, magnetic field
* Corresponding author; e-mail address: theboydz@gmail.com
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คํานํา
อุปกรณ์ไฟฟ้าในปั จจุบนั เกี่ยวข้ องกับหลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่อย่างหนึ่งที่
นิ ย มใช้ กัน อย่ า งแพร่ ห ลายทั้ง ในครั ว เรื อ นและร้ านอาหาร ก็ คื อ เตาแม่ เ หล็ก ไฟฟ้ าเหนี่ ย วนํ า หรื อ ที่ เ รี ย กกัน
โดยทัว่ ไปว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า เตาแก๊ ส เตาแผ่นความร้ อน
และเตาอบ พบว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงที่สดุ เนื่องจากมีการสูญเสียความร้ อนให้ กับสิ่งแวดล้ อม
น้ อยมาก ความร้ อนจะเกิดที่ภาชนะและเข้ าสู่อาหารโดยตรง ดังนั้นหากผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้ องมีความรู้ใน
ฟิ สิกส์ของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า จะทําให้ เข้ าใจถึงหลักการทํางานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนํา และสามารถ
พัฒ นาเตาแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ งานที่ สูง และหลากหลายมากขึ น้ โดยทั่ว ไปเตา
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าจะออกแบบมาเพื่ อ ใช้กั บ ภาชนะก้ นเรี ย บและแนบสนิ ท ติ ด กั บ แผ่ น เซรามิ ก ส์ ข องหน้าเตา
แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทําให้ ภาชนะนั้นอยู่ใกล้ กับบริ เวณที่มีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กมากที่สดุ ภาชนะที่ใช้
มักจะเป็ น หม้ อเหล็กเคลือบ กระทะเหล็กหล่อ หม้ อเหล็ก หม้ อสเเตนเลส เพื่อให้ สามารถเกิดกระแสไหลวน จน
เป็ นความร้ อนที่ถ่ายโอนไปยังอาหารในภาชนะนั้นๆ ความร้ อนที่เกิดจากกระแสไหลวน ที่ได้ จากโลหะตัวนําที่อยู่
ในบริ เวณที่มีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก เป็ นกลไกหลักที่ใช้ ในเตาแม่เหล็กไฟฟ้า นัน่ คือการนําความร้ อนที่
ได้ จากกระแสไหลวนไปใช้ ประโยชน์ในการหุงต้ ม หม้ อที่ใช้ สําหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีหลายชนิดด้ วยกันส่วน
ใหญ่จะมีการกํากับไว้ ว่าเป็ นหม้ อที่ใช้ กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ซึ่งมีราคาแพงกว่าหม้ อทัว่ ไป หม้ อที่ออกแบบมา
สําหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามักจะทําจากวัสดุหลายชั้นทําให้ ก้นหม้ อมีความหนา อาจส่งผลต่อความร้ อนที่สญ
ู เสีย
และโดยทัว่ ไปมักจะเข้ าใจว่าหม้ อที่ใช้ กบั เตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ นั้นต้ องเป็ นหม้ อสแตนเลสที่แม่เหล็กสามารถดูดติด
ได้ จากการทดสอบพบว่า หากเป็ นหม้ อสเตนเลสที่แม่เหล็กดูดไม่ติดก็สามารถใช้ งานได้ ส่วนหม้ ออะลูมิเนียมนั้น
ไม่สามารถใช้ งานกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เนื่องจากวงจรของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้ ออกแบบให้ ใช้ ได้ กบั
สแตนเลสและเหล็ก สําหรับอลูมิเนียมมีสภาพการนําไฟฟ้าที่สงู จะเกิดกระแสไหลวนสูงด้ วยเช่นกัน ในวงจรจึงมีที่
ตรวจจับไม่ให้ กระแสในวงจรเกินกว่าที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ งาน ดังนั้นเมื่อนําหม้ ออะลูมิเนียมไป
วางบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดวงจรของเตาจะควบคุมไม่ให้ เตาทํางานเพื่อป้องกันการใหม้ ของวงจรและขดลวด แต่
หากเป็ นแผ่นอะลูมิเนียมบางๆ พบว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถทํางานได้ ส่งผลให้ แผ่นฟิ ล์มอลูมิเนียมร้ อนและ
ไหม้ ได้ ดังนั้นชนิดวัสดุที่ใช้ ในการออกแบบหม้ อจึงเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการใช้ งาน
การศึกษาครั้งนี ้ได้ มีการทดสอบนําหม้ อสแตนเลสทัว่ ไปที่ไม่ได้ ระบุว่าสามารถใช้ กบั เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
ได้ ม าทดสอบกั บ เตาแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าเพื่ อ ศึ ก ษาว่ า หม้อสแตนเลสทั่ว ไปที่ มี ร าคาถูก กว่ า สามารถใช้กั บ เตา
แม่เหล็กไฟฟ้าได้ หรื อไม่และมีประสิทธิภาพการให้ ความร้ อนอย่างไรเมื่อเทียบกับหม้ อที่ออกแบบมาสําหรับเตา
แม่เหล็กไฟฟ้า และสมบัติทางแม่เหล็กของหม้ อมีผลต่อการใช้ งานอย่างไร พลังงานและกระแสไฟฟ้าที่เกิดจาก
การใช้งานของหม้อแต่ ล ะชนิ ด มี ผ ลแตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ ดัง นั้น ในการสร้ างความเข้าใจในการใช้งานเตา
แม่เหล็กไฟฟ้าจึงเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจ
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองเพื่อศึกษาฟิสิกส์ของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและหม้ อ อุปกรณ์การทดลองประกอบด้ วย เครื่ องมือ
วัดที่ใช้ ในการทดลอง หม้ อโลหะชนิดต่างๆ และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เครื่ องมือวัดที่ใช้ ในการทดลอง
อุปกรณ์และเครื่ องมือวัดในการทดลองดังรูปที่ 1 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัตเิ พื่อใช้ ในการเก็บ
บันทึกอุณหภูมิของนํ ้าในระหว่างการทดลอง (รุ่นSD200และ ยี่ห้อ EXTECH) และมีวตั ต์มิเตอร์ (รุ่น3000W ยี่ห้อ
WANF) สําหรับวัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อศึกษาชนิดของหม้ อที่มีตอ่ กําลังลังไฟฟ้าที่ใช้ ส่วนการศึกษาสมบัตทิ าง
แม่เหล็กใช้ แม่เหล็กถาวรร่วมกับเทสลามิเตอร์ (รุ่น HT 201 ยี่ห้อ Hengtong) และมีมลั ติมิเตอร์ (รุ่น Flux 189
และออสซิลโลสโคป (รุ่น TDS2014B ยี่ห้อ tektronix) ใช้ วดั แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 1 Instrument for measurement; (a) Data logger, (b) Watt meter (c) Tesla meter, (d)Multimeter
And (e) Oscilloscope
หม้ อโลหะที่ใช้ ในการทดลอง
หม้ อที่ใช้ ในการทดลองเป็ นหม้ อสแตนเลส จํานวน 6 ใบ โดยที่หม้ อเบอร์ 1 และ 2 เป็ นสแตนเลสที่
แม่เหล็กไม่ดดู ติด หม้ อเบอร์ 3 และ 4 เป็ นหม้ อที่แม่เหล็กดูดติด หรื อ และ หม้ อเบอร์ 5 และ 6 เป็ นหม้ อหลายชั้น
ที่ออกแบบสําหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าดังแสดงรูปที่ 2

Figure 2 Pot model and magnetic properties of 6 pots .
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เตาแม่ เหล็กไฟฟ้า
เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สําคัญคือวงจรอิเล็กทรอนิกที่ทําหน้ าที่สร้ างกําลังไฟฟ้าความถี่สูง
และขดลวดเหนี่ยวนําทําหน้ าที่สร้ างฟลักซ์แม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่สงู บริ เวณบนผิวแผ่นเซรามิกส์หน้ า
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยขดลวดเหนี่ยวนําของเตาจะมีแท่งเฟอร์ ไรท์ ทําหน้ าที่เสริ มฟลักซ์แม่เหล็กให้ สงู ขึ ้น ดังนั้น
การทํางานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีลกั ษณะคล้ ายกับหม้ อแปลงแกนอากาศ ซึ่งขดลวดที่เตาทําหน้ าที่เสมือน
ขดลวดปฐมภูมิ และมีหม้ อโลหะทําหน้ าที่เสมือนขดลวดทุตยิ ภูมิ

(a)

(b)

(c)

Figure 3 (a) Induction cooker, (b) Coil of induction cooker and (c) Set of Coil for induction study
เมื่อพิจารณารูปที่ 3(a) เตาแม่เหล็กเหนี่ยวนําที่ใช้ ในการทดลอง กําลังไฟฟ้า 800 W - 2,000 W รุ่น IN001A ยี่ห้อ AJ เมื่อพิจารณาขดลวดภายในเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงดังรูปที่ 3(b) แผ่นขดลวดเหนี่ยวนําของเตา
แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้ วยแกนเฟอร์ ไรท์จํานวน 6 แท่ง ร่ วมกับขดลวดเหนี่ยวนํา และรูปที่ 3 (c) แสดงลักษณะ
ของวงขดลวดเหนี่ยวนําที่ใช้ ในการทดลอง เพื่อศึกษาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําระหว่างหม้ อกับสนามแม่เหล็ก
ความถี่สงู จากเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
การศึกษาสมบัตทิ างแม่ เหล็กของหม้ อ
การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของหม้ อโลหะ ได้ ศกึ ษาทดลองด้ วยการให้ สนามแม่เหล็กภายนอกกับก้ น
หม้ อ หากหม้ อมีสภาพการเป็ นแม่เหล็กที่ดี แมกเนติไดโพลโมเมนต์ลพั ธ์ ที่เกิดขึ ้นในโลหะนั้นจะมีคา่ มาก และจะ
ได้ ค่าความเข้ มสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ ้นระว่างก้ นหม้ อและสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรสูงด้ วย ในการวัด
สนามแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กถาวร วัดความเข้ มของสนามแม่เหล็กที่เกิดขั้นระหว่างแท่งแม่เหล็กและหม้ อมีค่า
ความเข้ มสนามแม่เหล็กได้ 159 mT เมื่อวางห่างก้ นหม้ อเป็ นระยะห่าง 3 mm เพื่อควบคุมระยะห่าง โดยจัดให้ มีที่
วางแม่เหล็กบนแท่นอะคริ ลิก และใช้ เครื่ องเทสลามิเตอร์ วัดความเข้ มของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ ้น ในการ
เปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิ ดขึ ้นน่าจะเป็ นปั จจัยหนึ่งในการสร้ างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําและเกิ ดเป็ น
กระแสไหลวนที่เกิ ดขึน้ ที่ ผิวก้ นหม้ อโลหะ ในการวัดความต่างศักย์ ไฟฟ้าเหนี่ ยวนํ าระหว่างหม้ อโลหะกับเตา
แม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้ ลวดทองแดงเบอร์ 26 ซึง่ มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.45 mm มาขดเป็ นวงรอบจานเซรา
มิกส์ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 11 cm สูง 5 mm จํานวน 1 รอบ โดยนําหม้ อแต่ละเบอร์ วางบนจานเซรามิกส์เพื่อ
ควบคุมระยะให้ เท่ากันในการทดสอบกับหม้ อโลหะแต่ละใบ สําหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ กําหนดให้ การทดลอง
นี ้ใช้ กบั กําลังไฟฟ้า 1,500 วัตต์
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การศึกษาอุณหภูมิของนํา้ ที่เกิดจากการถ่ ายโอนความร้ อนของหม้ อและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
จากกการทดลองเบื ้องต้ นเมื่อตั้งกําลังไฟฟ้าของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ 1,500 วัตต์ พบว่ากําลังไฟฟ้าที่เตาจ่าย
ให้ กบั วงจรไม่เท่ากันในขณะที่ใช้ หม้ อแต่ละชนิด จึงได้ ออกแบบการศึกษาอุณหภูมิของนํ ้าที่เกิดจากการถ่ายโอน
ความร้ อนของหม้ อและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ของหม้ อแต่ละแบบ โดยการต้ มนํ ้าปริ มาณ 500 มิลลิลติ ร ด้ วย
กําลังไฟฟ้า 1,500 วัตต์ โดยให้ หวั วัดอุณหภูมิอยูท่ ี่จดุ กึ่งกลางหม้ อ และสูงจากก้ นหม้ อที่ ระยะ 1 cm ทําการต้ ม
นํ ้าเป็ นเวลา 5 นาที และใช้ เครื่ องบันทึกอุณหภูมิและและบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพื่อศึกษาความเป็ นแม่ เหล็กระหว่ างหม้ อกับเตาแม่ เหล็กไฟฟ้า
ผลการทดลองขนาดสนามแม่เหล็กระยะห่างจากแม่เหล็กถาวร 3 mm มีคา่ เฉลี่ย 159 mT ( ) จากนั้น
ทําการวัดสนามแม่เหล็ก ระหว่างผิวหม้ อกับแท่งแม่เหล็กโดยมีระยะระหว่างแม่เหล็กถาวรดังแสดงในตารางที่ 1
สําหรับหม้ อใบที่ 1 พบว่าเมื่อนําค่า ไปเทียบกับ จะได้
เพื่อหาค่าสนามแม่เหล็กที่
เปลี่ยนแปลงไป พบว่ามีค่าติดลบเล็กน้ อย แสดงว่า เป็ นวัสดุประเภทไดอะแมกเนติก เพราะวัสดุประเภทนี ้จะ
สามารถผลัก แม่ เ หล็ ก อ่ อ นๆ ซึ่ ง แมกเนติ ก ไดโพลในวัส ดุจ ะหัก ล้ า งสนามแม่ เ หล็ ก ภายนอกเล็ ก น้ อ ยทํ า ให้
สนามแม่เหล็กมีคา่ ลดลงเล็กน้ อย และหม้ อใบที่ 2 ที่นํามาใช้ เป็ นวัสดุที่มีสว่ นประกอบของสารแม่เหล็กประเภท
พาราแมกเนติก เพราะ มีค่าเป็ นบวกเล็กน้ อย ทําให้ สนามแม่เหล็กลัพธ์ มีการเปลี่ยนแปลงน้ อยมาก หากจะ
ตรวจสอบยื นยันแน่นอนต้ อ งนํ าโลหะที่ ใช้ ทําหม้ อทั้ง 2 ชนิดนี ไ้ ปวิเคราะห์ ด้วยเครื่ องวัดสมบัติแม่เหล็กแบบ
ตัวอย่างสัน่ (Vibrating Sample Magnetometer, VSM) ส่วนหม้ อใบที่ 3 ถึงใบที่ 6 มีขนาดของ เป็ นบวกซึง่ มี
ผลต่างของสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไปเฉลี่ย 83 mT แสดงว่าวัสดุที่ใช้ ทําเป็ นหม้ อมีสภาพการแป็ นแม่เหล็กที่ดี เมื่อ
หม้ อนี ว้ างไว้ บนเตาแม่เหล็กเหนี่ ยวนําจะส่งผลให้ ปริ มาณฟลักซ์ แม่เหล็กมี ค่าสูง และวัสดุนีม้ ีสมบัติเป็ นวัสดุ
แม่เหล็กประเภทเฟอโรแมกเนติกแบบชัว่ คราว แสดงดังตารางที่ 1
Table 1 Magnetics properties of pots and electromagnetic induction of coil (1 turn).
Electromagntic Input Current of Induction
Pots
Magnetic field (mT)
induction (V)
cooker
1 turn
average
(A)
Air
159.3±0.4
0.0
pot 1 158.7±0.3
-0.6
4-5
5.18
pot 2 160.3±0.2
1.0
4-5
5.24
pot3
238.9±0.2
79.6
7-8
5.29
pot 4 234.6±0.2
75.3
7-8
5.29
pot 5 247.5±0.6
88.2
7-8
5.23
pot 6 248.6±0.4
89.3
7-8
5.23
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ผลการศึกษาความต่างศักย์เหนี่ยวนําระหว่างหม้ อกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ในการทดลองได้ วดั ความต่าง
ศักย์ที่เกิดจากวงลวดจํานวน 1 รอบที่อยูภ่ ายใต้ สนามแม่เหล็กที่มีคา่ การเปลี่ยนแปลงโดยใช้ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่
กําลังไฟฟ้า 1,500 วัตต์ พบว่าชนิดของหม้ อที่ใช้ มีผลต่อความต่างศักย์ที่เกิดขึ ้น โดยหม้ อที่มีสภาพความเป็ น
แม่เหล็กที่สงู ทําให้ เกิดโมเมนต์แม่เหล็กที่สงู ขึ ้น จะทําให้ ได้ การเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ที่สงู และส่งผลต่อค่าความ
∙
ต่างศักย์เหนี่ยวนําสูงขึ ้นตามไปด้ วย ตามสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า ε
พบว่าหม้ อแต่ละใบมีความ
ต่างศักย์ที่ตา่ งกัน หม้ อที่มีคณ
ุ สมบัตทิ างแม่เหล็กใกล้ เคียงกันจะมีความต่างศักย์เหนี่ยวนําที่ใกล้ เคียงกัน สังเกต
ได้ วา่ ข้ อมูลทางด้ านสนามแม่เหล็กและความต่างศักย์เหนี่ยวนําที่เกิดขึ ้นจะสอดคล้ องกัน ดังข้ อมูลเปรี ยบเทียบใน
ตารางที่ 1

(a)

(b)

Figure 4 Electromagnetic induction of coil on an induction cooker with pot sample (VOLT/DIV = 5 V
and TIME/DIV = 25μ ).
ความต่างศักย์เหนี่ยวนําที่วดั ได้ จากขดลวดที่อยู่ระหว่างหม้ อกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า จากรูปที่ 4(a) เป็ น
สัญญาณไฟฟ้าที่ได้ จากออสซิลโลสโคป ของหม้ อเบอร์ 1 ที่มีสมบัติทางแม่เหล็กน้ อยมาก ได้ ค่าความต่างศักย์
เหนี่ยวนําที่ได้ มีแอมปลิจูดสูงสุด ในเวลาหนึ่ง ๆ ประมาณ 11.5 V โดยทั่วไปเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะจ่าย
ั ญาณไฟฟ้าเหนี่ยวนํามีการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในรู ปที่ 4(b)
สนามแม่เหล็กด้ วยขนาดที่ไม่คงที่ จึงทําให้ มีสญ
และหม้ อเบอร์ 3 ซึ่งมีสมบัติแม่เหล็กเป็ นแบบเฟอร์ โรแมกเนติก พบว่ามีความต่างศักย์เหนี่ยวนําที่มีแอมปลิจูด
สูงสุดในเวลาหนึ่ง ๆ ประมาณ 16 V และพบว่าสัญญาณไฟฟ้าที่ได้ จากออสซิลโลสโคปมีความถี่อยู่ในช่วง 25
kHz สัญญาณไฟฟ้าที่ได้ จากออสซิลโลสโคปนี ้เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าสนามแม่เหล็กที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าผลิต
ให้ กบั หม้ อโลหะเป็ นสนามแม่เหล็กสลับที่มีความถี่ 25 kHz
ผลการศึกษาอุณหภูมิของนํา้ ที่เกิดจากการถ่ ายโอนความร้ อนของหม้ อและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
การศึกษาอุณหภูมิของนํ ้าที่เวลาทุกๆ 10 วินาที จากการทดลองวัดอุณหภูมิด้วยเครื่ องบันทึกอุณหภูมิ
อัตโนมัติ ในการต้ มนํ ้าจากอุณหภูมิห้อง (24.5 oC) ถึง 100 oC โดยใช้ กําลังไฟที่ 1,500 วัตต์ ใช้ เวลาในการต้ มนํ ้า
300 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 5
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Figure 5 The relationship between temperature and time.
รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของนํ ้ากับเวลาที่ใช้ ในการต้ มนํ ้า 500มิลลิลติ ร ด้ วย
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า พบว่าหม้ อทุกใบสามารถต้ มนํ ้าให้ เดือดได้ เร็ วโดยใช้ เวลาประมาณ 200 วินาที มีความรวดเร็ ว
ในการต้ มนํ ้า สําหรับหม้ อเบอร์ 1, 3 และ 4 จะมีการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิที่เร็ วกว่าหม้ อใบอื่นๆ นอกจากนี ้ยังพบว่า
หม้ อที่ถกู ออกแบบมาขายในท้ องตลาดมีราคาประมาณ 1,000 บาทมีความสามารถในการให้ ความร้ อนได้ ไม่ดี
เท่าหม้ อสเตนเลสทัว่ ไป ส่วนหม้ อใบที่ 1 มีสมบัตคิ วามเป็นแม่เหล็กที่น้อยมากแต่แสดงความสามารถในการให้
ความร้ อนที่ใกล้ เคียงกับหม้ อเบอร์ 3 ซึง่ มีสมบัตแิ ม่เหล็กแบบเฟอร์ โรแมกเนติก หากพิจารณาการต้ มนํ ้าในช่วง
อุณหภูมิประมาณ 90oC และเพิ่มปริ มาณนํ ้าเป็ น 1000 มิลลิลติ ร เพื่อลดการระเหยของนํ ้าพบว่าหม้ อแต่ละแบบ
ใช้ พลังงานที่แตกต่างกันโดยหม้ อเบอร์ 1 2 3 4 5 และ 6 ใช้ พลังงาน 339.5, 362.9, 325.1, 327.2, 367.9และ
368.9 กิโลจูล ตามลําดับและเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช้ กระแสไฟฟ้า 5.18, 5.24, 5.29, 5.29, 5.23 และ 5.23 A
ตามลําดับ นัน่ แสดงให้ เห็นว่าหม้ อบางชนิดถึงจะออกแบบมาเพื่อใช้ กบั เตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีราคาแพง ไม่ได้ มี
สามารถในการให้ ความร้ อนดีเพิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคและผู้ผลิตเข้ าใจผิด
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สรุ ปผลการทดลอง
ความรู้และความเข้ าใจในฟิสิกส์ของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเลือกใช้ ภาชนะที่เหมาะสมจึงเป็ นสิง่ ที่สําคัญ
ในการทดลองพบว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่สนามแม่เหล็กสลับ 25 kHz ในการเลือกชนิดของวัสดุของหม้ อที่
เป็ นสเตนเลสทั้งที่เป็ นหม้ อที่เป็ นโลหะสเตนเลสเกรด 430 ซึง่ เป็ นประเภทที่ออกแรงดูดอย่างแรงกับแม่เหล็ก
และสเตนเลสเกรด 304 ที่สภาพความเป็ นแม่เหล็กที่น้อยมาก ๆ พบว่าสามารถทํางานกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ดี
ใกล้ เคียงกัน หากต้ องการประหยัดพลังงานควรเป็ นหม้ อที่ก้นกว้ างผิวเรี ยบ ไม่หนาเกินไป เมื่อตั้งกําลังไฟฟ้าของ
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ ที่ 1500 W พบว่าหม้ อแต่ละใบใช้ พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันซึง่ ขึ ้นกับชนิดของหม้ อและพบว่า
หม้ อเบอร์ 3 เป็ นโลหะสเตนเลสเกรด 430 ใช้ พลังงานไฟฟ้าน้ อยที่สดุ และใช้ เวลาในการต้ มน้ อยที่สดุ สําหรับหม้ อ
ที่ออกแบบวางขายในท้ องตลาดสําหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีความหนาของก้ นมาก และมีราคาที่สงู กว่าหม้ อทัว่ ๆ
ไป ผลการทดลองพบว่าไม่ได้ ช่วยประหยัดพลังงาน และยังใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มากกว่าหม้ อสเตนเลสทัว่ ไป แต่
หากมีการออกแบบวัสดุที่ก้นหม้ อที่เหมาะสมจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้ จาการสังเกตการ
ทดลองปั จจัยที่น่าจะส่งผลเพิ่มเติม คือสภาพการนําไฟฟ้าของวัสดุ ซึง่ เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อการการเกิด
ความร้ อนจากกระแสไหลวนควรทําการศึกษาเพิ่มเติม
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การผลิตและการศึกษาคุณสมบัตขิ องโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจําเพาะตอ
Campylobacter jejuni
Production and characterization of monoclonal antibody specific to Campylobacter jejuni
วรกนก กนกลดารมย1* ประเวทย ตุยเต็มวงศ2 ชัยวัฒน กิตติกุล1 และ ฆรณี ตุยเต็มวงศ1
Worakanog Kanogradarom1*, Pravate Tuitemwong2, Chaivat Kittigul1 and Kooranee Tuitemwong1

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ผลิ ต โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี ที่ มี ค วามจํ า เพาะ และความไวสู ง ต อ
Campylobacter jejuni โดยการฉีดกระตุนหนู BALB/c ดวยเชื้อ C. jejuni ATCC 33291 จํานวน 3 ครั้ง จากนั้น
นําเซลลมามของหนูมาหลอมรวมกับเซลลมัยอิโลมา Sp2/0 คัดเลือกไฮบริโดมาที่สรางแอนติบอดีที่จําเพาะตอ
C. jejuni ATCC 33291 ดวยเทคนิค Indirect ELISA โดยพบเซลลไฮบริโดมา 3 โคลน คือ 3C5, 2A4 และ 4D2
ซึ่งมีคา Optical density เทากับ 1.707, 1.613 และ 1.646 ตามลําดับ ผลทดสอบดวยเทคนิค Western Blot
พบวาโมโนโคลนอลแอนติบอดี 3C5 สามารถจับกับโปรตีนของ C. jejuni ATCC 33291 น้ําหนักโมเลกุลประมาณ
10-17 kDa, 46-70 kDa และ 80-175 kDa โดยไมทําปฏิกิริยาตอแบคทีเรียชนิดอื่นที่ใชทดสอบ คือ C. jejuni
KGA12-7(1), C. coli NCTC 11353, Salmonella Typhi DMST 5784, Escherichia coli ATCC 33218 และ
Vibrio cholerae แสดงวาโนโคลนอลแอนติบอดี 3C5 มีความจําเพาะสูงตอ C. jejuni (C. jejuni ATCC 33291)

ABSTRACT
The aim of this study was to produce highly specific and sensitive monoclonal antibody
(mAb) for Campylobacter jejuni. BALB/c mice were immunized with whole cells C. jejuni ATCC
33291. Injections were delivered on days 0, 14 and 28. Splenocytes were isolated from the
immunized mice and fused with myeloma cells (Sp2/0). Indirect ELISA was used for primary
selections step of hybridomas. This study found that 3C5, 2A4 and 4D2 hybridomas clones had high
specificity and sensitivity to C. jejuni ATCC 33291 at optical density (O.D.) of 1.707, 1.613 and 1.646
respectively. Western blot results showed that 3C5 mAb can bind to C. jejuni ATCC 33291 protein
molecular weight (Mw) approximately 10-17 kDa, 6-70 kDa and 80-175 kDa. However, the 3C5 mAb
did not bind to C. jejuni KGA12-7(1), C. coli NCTC 11353, Salmonella Typhi DMST 5784, Escherichia
coli ATCC 33218 and Vibrio cholerae. Our finding indicated that the 3C5 mAb high specificity to
Campylobacter jejuni ATCC 33291, but not other bacteria.
Key Words: Campylobacter jejuni, Monoclonal antibody, Somatic hybridization
*Corresponding author; e-mail address: W.kanogradarom@gmail.com
1
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
2
Department of Microbiology, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140

204

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาวิทยาศาสตร์

คํานํา
อุตสาหกรรมสงออกผลิตภัณฑจากไกมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศไทยเปนอยาง
มาก ทั้งนี้การสงออกผลิตภัณฑจากไกยังติดอยูในกลุม 10 อันดับแรกของสินคาทางการเกษตร และผลิตภัณฑ
สงออกที่สําคัญของไทย ซึ่งในการสงออกสินคามักจะมีเกณฑมาตรฐานดานจุลชีววิทยาของสินคาปศุสัตวเพื่อ
การสงออก โดยในสวนของเนื้อสัตวแชเย็น และแชแข็ง (ประกาศกรมปศุสัตว, 2551) ครอบคลุมจุลินทรียหลาย
กลุมรวมถึงเชื้อ Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ดวย ซึ่งจะเห็นไดวาเชื้อ C. jejuni เปนหนึ่งใน
มาตรฐานดานจุลชีววิทยาของสินคาสงออกที่ตองมีการเฝาระวัง เนื่องจากเชื้อกลุม Campylobacter spp. เปน
แบคทีเรียแกรมลบ และเปนหนึ่งในเชื้อจุลินทรียประจําถิ่นทีอ่ าศัยอยูรวมกันกับสัตว ซึ่งมีถิ่นที่อยูอาศัยบริเวณเยื่อ
เมือกผนังลําไสของกลุมสัตวปก (ปริชาติ และคณะ, 2552) โดยไมกอใหเกิดโรคในสัตววัยเจริญพันธุ (Barry,
2008) มักพบวามีการปนเปอ นในผลิตภัณฑจากเนื้อไก (ณัฎฐา และคณะ, 2552) และเปนสาเหตุหลักในการกอ
โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน หรือโรค Campylobacteriosis (Skirrow, 1994) ของคนในประเทศกลุมอุตสาหกรรม
โดยโรคนี้เกิดจากการบริโภคเนื้อไกที่มีการปนเปอนของเชื้อ และไมผานการปรุงใหสุกดวยความรอน ซึ่งมีความ
เปนไปไดสูงวาเกิดการปนเปอนในระหวางการฆาชําแหละ และแปรรูป (Jacops et al., 1995)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจากเชื้อ C. jejuni ATCC 33291
เพื่อใหไดโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความไว และจําเพาะตอเชื้อ C. jejuni สําหรับนําไปพัฒนาเปนชุดทดสอบ
รวดเร็วสําหรับตรวจจับเชือ้ C. jejuni ในประเทศไทยในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ฉีดกระตุนภูมิคุมกันในหนู BALB/c 3 ตัว เพศเมีย อายุ 8 สัปดาห ดวย Whole cell ของเชื้อ
C. jejuni ATCC 33291 โดยเจือจางใหไดประมาณ 108 เซลลตอมิลลิลิตร ใน Phosphate buffer saline (PBS)
0.1 มิลลิลิตร ที่มี 4% ฟอรมาลีนเปนเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ผสมกับ Incomplete Freund’s
Adjuvant อัตราสวน 1:1 ฉีดในวันที่ 0, 14 และ 28 เขาบริเวณชองทอง และใตผิวหนัง เก็บเลือดจากบริเวณหาง
หนูสําหรับวัดระดับแอนติบอดีดวยวิธี Indirect ELISA หนูตัวที่แสดงการตอบสนองภูมิคมุ กันดีที่สุดตอ C. jejuni
ATCC 33291 จะถูกฉีดชองทองอีกครั้งดวย Whole cell ของเชื้อ C. jejuni ATCC 33291 ประมาณ 108 เซลลตอ
มิลลิลิตร ใน PBS 0.1 มิลลิลติ ร ที่มี 4% ฟอรมาลีนเปนเวลา 3 วันกอนการทํา Cell fusion โดยแยกเซลลมามของ
หนูทดลองมาหลอมรวมเขากับเซลลมัยอิโลมา Sp2/0 ตามวิธขี อง Kohler และ Milstein (1975) ทําการ
เพาะเลี้ยงใน Hypoxanthine-aminopterin-thymidine (HAT) – dulbecco's modified eagle's medium
(DMEM) ที่มี 10% Fetal bovine serum (FBS) จากนั้นคัดเลือกไฮบริโดมาที่สรางโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่
ตองการมาทํา Cell cloning โดยวิธี Limiting dilution กอนเพิ่มจํานวนเซลลเพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีให
มากพอทําการทดสอบตอไป เซลลสวนหนึ่งจะถูกเก็บไวในถังไนโตรเจนเหลวเพื่อเก็บไวศึกษาในระยะเวลานาน
การวิเคราะหดวยวิธี Indirect enzyme-linked immunosorbent assay (indirect ELISA)
เคลือบหลุม ELISA ดวยเชื้อ Campylobacter jejuni KGA12-7(1), Campylobacter jejuni ATCC
33291, Campylobacter coli NCTC 11353, Salmonella Typhi DMST 5784, Escherichia coli ATCC
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33218 และ Vibrio cholerae ปริมาณ 5 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรใน Bicarbonate buffer (Coating buffer) pH
9.6 โดยใชปริมาณ 100 ไมโครลิตรตอหลุม แลวจึงบมขามคืนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ลางแตละหลุมดวย
0.05% Tween 20 phosphate buffer saline (PBS-T) รวม 3 ครั้ง แลวบลอคดวย 1% Skimmed milk ใน
PBS-T เปนเวลา 1 ชั่วโมงที่ 37 องศาเซลเซียส ลางดวย PBS-T 3 ครั้ง แลวเติม Hybridoma cell culture fluid
ปริมาณ 100 ไมโครลิตรตอหลุม บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นลางอีกดวย PBS-T
3 ครั้ง และเติม Goat anti-mouse horseradish-peroxidase conjugated immunoglobulins (เจือจาง 1/2000)
100 ไมโครลิตรตอหลุม บมที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 2 ชั่วโมง ลางอีกครั้งดวย PBS-T 3 ครั้ง และ
เติมสับสเตรต 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) บม 30 นาทีหรือจนกวาจะเกิดสีในอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส จากนั้นจึงเติม Stop solution แลวนําไปอานคา Optical density ที่ 450 นาโนเมตร (OD450) ดวยเครื่อง
Microplate spectrophotometer (Qian et al., 2008)
การตรวจหาความจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีดวยวิธี Western-blotting
แยกโปรตีนของแบคทีเรีย 6 ชนิดดวยวิธี Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE) โดยใช 12% Polyacrylamide separating gel ตามวิธีของ Laemmli (1970)
จากนั้นยายโปรตีนไปที่ไนโตรเซลลูโลสเมมเบรนแลวทําปฏิกิริยากับโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ตองการทดสอบ
และ Goat anti-mouse horseradish-peroxidase conjugated immunoglobulins (เจือจาง 1/1000) แลว
ตรวจดูดวยสารละลาย TMB blotting ตามวิธขี อง Burnette (1981) สังเกตการเกิดสีที่เกิดขึ้นบนไนโตรเซลลูโลส
เมมเบรน

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ในการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีโดยการฉีดกระตุนภูมิคุมกันในหนูทดลองดวย C. jejuni ATCC
33291 พบวาไดเซลลไฮบริโดมา 54 โคลน เมื่อนําทั้ง 54 โคลนมาเลี้ยง และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -70 องศา
เซลเซียส ปรากฏวามีเพียง 13 โคลนที่เมื่อนําออกมาจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส เซลล
สามารถอยูรอด และเพิ่มจํานวนไดคือ 1B8, 1D4, 1F5, 2A4, 2A8, 2B9, 2C7, 2D7, 2G8, 3C5, 3F11, 4D2
และ 4G3 แตมเี พียง 7 โคลนที่สามารถเพิ่มจํานวนไดรวดเร็วคือ 2A4, 2A8, 2D7, 3C5, 3F11, 4D2 และ 4G3
แลวเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลเพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีปริมาณมากพอนําไปทดสอบความจําเพาะ
ในการเกิดปฏิกิริยาในขั้นตอนตอไป
ความจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่วิเคราะหดวยวิธี Indirect enzyme-linked immunosorbent
assay (Indirect ELISA)
ทดสอบความจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีทั้ง 7 รหัสตอจุลินทรีย 6 ชนิด ไดแก
C. jejuni KGA12-7(1), C. jejuni ATCC 33291, C. coli NCTC 11353, S. Typhi DMST 5784, E. coli ATCC
33218 และ V. cholerae ดวยเทคนิค Indirect enzyme-linked immunosorbent assay (Indirect ELISA) โดย
ทํา 2 ซ้าํ ไดผลแสดงใน (Figure 1)
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Figuure 1 Reactioons of monocclonal antiboddies and varrious types off antigens tessted.
จากภาพที่ 1 พบวาโมโโนโคลนอลแอ นติบอดีรหัส 3C5
3 มีความนนาสนใจในการรนําไปศึกษาตอสูงสุด
เนื่องงจากมีความจํจําเพาะตอเชือ้ C. jejuni ATTCC 33291 ซึงเป
่ง นตัวที่ฉีดกระตุ
ก นมากที่สสุุ ด โดยมี OD450 เทากับ
1.7007 โดยทําปฏิกิกิริยาบางกับเชืชือ้ C. jejuni KKGA12-7(1) ที่แยกจากโรงงงานมี OD450 เเทากับ 0.462 เชื้อ E. coli
ATCCC 33218, S. Typhi DMSTT 5784, V. chholerae และ C.
C coli NCTC
C 11353 มี ODD450 เทากับ 0.304, 0.182,
0.1224 และ 0.1500 ตามลําดับ ซึงทํ
่ าใหโมโนโคคลนอลแอนติบอดี
บ รหัส 3C55 มีความเหมาาะสมตอการนําไปใชงาน
มากที่สุด
โมโนโคลลนอลแอนติบอดี
อ รหัส 2A4 แและ 4D2 มีความนาสนใจในนการนําไปศึกษษาตอรองลงมมาจากรหัส
3C55 เนื่องจากควาามจําเพาะตอเชื้อ C. jejuni ATCC 33291 ซึ่งเปนตัวทีฉีฉ่ ดี กระตุนสูง โโดย OD450 เทากับ 1.613
และ 1.646 ตามลําดับ ความจําเพาะต
า
อเชือ้ CC. jejuni KGAA12-7(1) มี OD
O 450 เทากับ 00.992 และ 0.9909
ม มตอเชื้อ E. coli ATCCC 33218 มี
ตามลําดับ แตโมโนนโคลนอลแอนนติบอดีทั้งสองงรหัสพบวาเกิดปฏิกิริยาขามกลุ
c
มี OD
D450 เทากับ 00.540 และ 0.4409
OD4450 เทากับ 0.876 และ 0.7833 ตามลําดับ ตตามดวย V. cholerae
ตามลําดับ เชือ้ S. Typhi DMSTT 5784 มี ODD450 เทากับ 0.5504 และ 0.2884 ตามลําดับ สุดทายคือ C. coli NCTC
113553 มี OD450 เททากับ 0.122 และ 0.068 ตาามลําดับ ซึ่งปฏิ
ป กิริยาขามกลลุมที่เกิดขึ้นนั้นนเปนสิ่งที่ไมตองการ
สําหรับการนําไปใชงานในอนาคคต เนื่องจากใชช Whole cellss ในการฉีดกรระตุนจึงทําใหมมีี โอกาสในการเกิดโมโน
โคลนนอลแอนติบอดีที่จําเพาะตอ Campylobaacter sp. ต่ํา ซึ่งแตกตางจากผลงานวิจัยขของ Newell (1985) ซึ่งใช
แฟกกเจลลาในการกระตุนหนูทําให
ใ ไมเกิดปฏิกกิิริยาขามตอเชืชือ้ สายพันธุอนื่ แตเกิดปฏิกิรริิ ยาขามในกลุม
Cam
mpylobacter sp.เท
s านั้น
โมโนโคลลนอลแอนติบอดี
อ อีก 4 รหัสที่เหลือคือ 3F11, 2A8, 4G3 และ 4D11 หหลังจากทดสอบบ
ความมจําเพาะของโโมโนโคลนอลแอนติบอดีพบบวามีความจําเพาะต
า
อ C. jeejuni ATCC 333291 ระดับที่ต่ํามี OD450
เทากับ 0.503, 0.5512, 0.104 แลละ 0.152 ตามมลําดับ ทั้งยังเกิดปฏิกิริยาขขามตอเชื้อสายยพันธุอื่นจึงไมมเหมาะ
สําหรับการนําไปศึศึกษาตอ
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ความไวของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่วิเคราะหดวยวิธี Indirect ELISA
เมื่อเลือกโมโนโคลนอลแอนติบอดีมา 3 รหัส คือ 3C5, 2A4 และ 4D2 เพื่อทดสอบความไวในการทํา
ปฏิกิริยากับ C. jejuni ATCC 33291 ที่ฉีดกระตุนใหหนูทดลอง ดวยการเจือจางแอนติเจนแบบ 2-fold dilution
โดยเริ่มจาก 23 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร แลวตรวจสอบดวยวิธี Indirect ELISA เทียบกับคา Cut off โดยทํา 2 ซ้าํ
ไดผลแสดงใน (Figure 2)
2.000
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1.500

4D2
Cut off

1.000
0.500
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23

11.5

5.8
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Antigen dilution ratio (μg protein/ml)

0.09 0.045 0.022

Figure 2 The sensitivity of monoclonal antibodies (3C5, 2A4 and 4D2) with serially diluted antigens.
จากภาพที่ 2 แสดงผลการทดสอบความไวของโมโนโคลนอลแอนติบอดี 3 รหัส โดยเทียบกับ Cut off
(สองเทาของ Blank = 0.312) หากผลการทดสอบเกินคา Cut off แสดงวามีความไวเปนบวก พบวารหัส 2A4 มี
คาความไวต่ําที่สุดโดยสามารถตรวจหา C. jejuni ATCC 33291 ไดถึงปริมาณโปรตีนเทากับ 5.8 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร โดยมีคา OD450 เทากับ 0.313 โมโนโคลนอลแอนติบอดีรหัส 4D2 มีคาความไวสูงกวารหัส 2A4 โดย
สามารถตรวจหา C. jejuni ATCC 33291 ไดถึงปริมาณโปรตีนเทากับ 0.18 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีคา OD450
เทากับ 0.358 และโมโนโคลนอลแอนติบอดีรหัส 3C5 มีคาความไวสูงสุดโดยสามารถตรวจหา C. jejuni ATCC
33291 ไดถึงปริมาณโปรตีนที่ 0.022 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร หรือที่ 22 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร มีคา OD450 เทากับ
0.392
การทดสอบความจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีรหัส 3C5 ดวยเทคนิค Western Blot
ผลการทดสอบความจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีรหัส 3C5 ดวยวิธี Western blot กับแอนติเจน
จากแบคทีเรียทั้ง 6 ชนิดคือ C. jejuni KGA12-7(1), C. jejuni ATCC 33291, C. coli NCTC 11353, S. Typhi
DMST 5784, E. coli ATCC 33218 และ V. cholerae ใหผลแสดงใน (Figure 3)
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Figuure 3 Western Blot of 3C55 mAb lane 11: Marker Prootein, lane 2:: C. jejuni ATTCC33291 233 μg/ml,
lane 3: C.
C jejuni ATCCC 33291 95 μg/ml, lane 4:
4 C. jejuni KGA12-7(1)
K
995 μg/ml, lane 5: C. coli
NCTC111353 95 μg/m
ml, lane 6: V. cholerae 955 μg/ml, lane 7: E. coli ATTCC 33218 955 μg/ml and
lane 8: S.
S Typhi DMSST 5784 95 μμg/ml
จากภาพที่ 3 พบวาโมโโนโคลนอลแอ นติบอดีรหัส 3C5
3 นั้นเกิดปฏิกิริยาตอแอนนติเจน C. jejuuni ATCC
332991 ที่ใชฉีดกระะตุนในแถวที่ 2 และ 3 โดยไไมทําปฏิกิริยาต
า อแบคทีเรียตัตวอื่นที่ใชทดสสอบ จะเห็นวาแถบมี
า
ความ
เขมเเมื่อเทียบกับโปปรตีนมาตรฐาานแถวที่ 1 พบบวาเกิดปฏิกิรยาของโมโนโค
ยิ
คลนอลแอนติบบอดีตอแอนติเจนบริ
เ
เวณ
ประมมาณ 10-17 kDa
k โดย Kareen (2007) ไดศศึึกษาพบวาบริเิ วณ 7-17 kD
Da เปน Lipoooligosaccharride (LOS),
46-770 kDa ซึ่งคาดดวาเปนบริเวณ
ณ Outer mem
mbrane proteein (OMP) จากรายงานของง Newell et al. (1983) ที่
ศึกษษาบริเวณ OMP และแฟลกเเจลลาของ C. jejuni รวมถึงมีงานวิจัยของง Moser และคคณะ (1997) ที่ศึกษา
พบววาบริเวณ 59 kDa
k เปน Majoor outer mem
mbrane proteein, 80-175 kD
Da และคาดว าบริเวณ 62 และ
แ 87 kDa
เปนแแฟลกเจลลาโปปรตีน โดยที่ โปรตี
โ นขนาด 662 kDa เปนโปปรตีนสวนใหญ
ญของแฟลกเจจลลา และโปรตีนี ขนาด 87
kDa เปนโปรตีนสวนน
ว อยของแฟฟลกเจลลา (NNewell et al., 1983) จากผลลการทดสอบแแสดงใหเห็นวาโมโน
า
โคลนนอลแอนติบอดีรหัส 3C5 สาามารถจับแอนนติเจนแบบที่เสียสภาพธรรมมชาติ (Denatuured) ในการททดสอบดวย
วิธี SSDS-PAGE แลละ Western blot
b และแบบทที่ไมเสียสภาพพธรรมชาติ (Non-denatureed) ในการทดสสอบดวยวิธี
Indirrect ELISA ซึ่งใกลเคียงกับงานวิจัยของ QQian et al. (22008) ที่ผลิตโมมโนโคลนอลแแอนติบอดีซึ่งสามารถจั
ส
บ
หลายบริเวณ แตแถบที
แ ่สําคัญคือ 43 kDa ทีต่ตรงกับ Major outer
o membrrane protein (MOMP) ของง C. coli RM
22288 และยังสามาารถจับไดกบั แอนติ
แ เจนที่เสียยสภาพจากคววามรอน และ SDS-PAGE เเชนกัน

สรุป
สามารถผผลิตโมโนโคลนนอลแอนติบออดีรหัส 3C5 ซึงมี
ง่ ความจําเพาะ และมีควาามไวตอ C. jejjuni ATCC
332991 มากที่สุด เมื
เ ่อทดสอบดวยวิ
ว ธี Indirectt ELISA และ Western blott โดยสามารถจจับกับโปรตีนน้นําหนัก
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โมเลกุลประมาณ 10-17 kDa, 46-70 kDa ซึ่งคาดวาเปนบริเวณ Outer membrane protein และ เปน
Lipooligosaccharide (LOS) ทั้งยังจับกับโปรตีนน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 80-175 kDa ซึ่งคาดวาโปรตีนน้ําหนัก
โมเลกุล 62 และ 87 kDa เปนโปรตีนสวนที่เปนแฟลกเจลลา ผลจากการทดสอบหาความไว พบวาโมโนโคลนอล
แอนติบอดีรหัส 3C5 สามารถตรวจหา C. jejuni ATCC 33291 ไดในปริมาณโปรตีนนอยกวา 22 นาโนกรัมตอ
มิลลิลิตร ดังนั้นโมโนโคลนอลแอนติบอดีรหัส 3C5 จึงเหมาะสมสําหรับนําไปพัฒนาเปนชุดทดสอบสําหรับ
ตรวจจับ C. jejuni ตอไป
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Statistics and Interpretation of Non-B DNA Sequence Motifs in TTSMI Database
Piroon Jenjaroenpun1,2, Vladimir A. Kuznetsov2* and Kiattawee Choowongkomon1*

ABSTRACT
Triplex-forming oligonucleotide (TFO) is currently considered as new potential antigene therapy
because it can regulate and modify target gene in a sequence-specific manner. In past decade, triplex
target DNA site (TTS) have been identified in the human genomes and found to be enriched in gene
promoter. Recently, TTS Mapping and Integration (TTSMI; http://ttsmi.bii.a-star.edu.sg) database has
been developed to collect relevant TTS candidates for gene regulation and genome modification in the
human genome. Here, we aim to extend knowledge of using TTSMI database together with non-B DNA
sequences information. The formation of these non-B DNA structures could obstruct the formation of a
TFO and its TTS. The identification of TTS candidates with or without non-B DNA structures overlapping
could be useful for the development and optimization of a TFO design. Our research provides statistics
and interpretation of identified TTSs in gene regulatory regions together with non-B DNA sequence
motifs.

Key words: TTSMI database, Triplex forming oligonucleotide, non-B DNA structure, G-quadruplex, H-DNA, homoduplex
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INTRODUCTION
Triplex-forming oligonucleotides (TFOs) are short single-stranded oligonucleotide (10-40
nucleotides) that can specifically bind to the major groove of duplex nucleic acids and promote the
formation of triple-helix (triplex) structures (Le Doan et al., 1987, Moser and Dervan, 1987) (Figure 1).

Figure 1 Schema shows triplex formation. TFO (in green color) can bind to double-stranded DNA with
Hoogsteen and reversed Hoogsteen hydrogen bond depending on type of TFO motifs: [C,T],
[G,T], and [G,A] motif.
With site-specific recognition ability, TFO can be used to regulate or modify target gene
specifically and selectively at the genomic DNA level via triplex-based approaches (Helene, 1991).
There are increasing evidences that TFOs could be important in the regulation of gene expression and
the modification of a specific gene region both in vitro and in vivo (Duca et al., 2008, McNeer et al.,
2011, Paquet et al., 2011, Trojan et al., 2012, Rogers et al., 2013). Moreover, TFO has attracted
substantial research interests in development of novel TFO strategies for anti-gene therapy (Mukherjee
and Vasquez, 2011) and in identification of TFO-binding target in the human genomes, called triplex
target DNA site (TTS).
There are only a few computational models and databases have been developed for predicting
the TTS in the human genomes (Gaddis et al., 2006, Jenjaroenpun and Kuznetsov, 2009, Buske et al.,
2012, Buske et al., 2013). Recently, TTS Mapping and Integration (TTSMI; http://ttsmi.bii.a-star.edu.sg)
database have been developed to identify relevant TTS candidates for gene regulation and genome
modification in the human genome (Jenjaroenpun et al., 2014). The TTSMI database incorporates
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several gene regulatory regions and estimate number of potential off-targets. Moreover, TTSMI
database provides information of the so-called non-B DNA-forming sequence motifs (Cer et al., 2013),
including cruciform (type of inverted repeat), G-quadruplexes, intra-molecular triplexes or HDNA (type
of mirror repeat), and hairpins (type of direct repeat) in which TTS are located. The formation of these
non-B DNA structures could obstruct the formation of a TFO and its TTS. The identification of TTS
candidates with or without non-B DNA structures overlapping could be useful for the development and
optimization of a TFO design. Therefore, this research aimed to provide statistics and interpretation of
identified TTSs containing non-B DNA sequence motifs.

MATERIALS AND METHODS
1. TTS mapping algorithm
The TTS mapping algorithm (Jenjaroenpun and Kuznetsov, 2009) was re-designed to search
all possible polypurine sequences which subject to the following criteria: 1) length ranging from 15 to
30 nucleotides, 2) guanine content ranging from 20 to 90%, and 3) number of pyrimidine interruptions
no greater than 1.
2. Construction and Implementation of the TTSMI database
The construction of the TTSMI database is shown in Figure 2. A collection of TTSs was retrieved
by searching the human genome using our TTS mapping algorithm. To identify unique TTS in the human
genome, Bowtie version 1.0.0 with modified parameters (‘-n 0’) was used to filter out duplicated
sequences. The unique TTS, selected UCSC annotations, and non-B database annotation (Zhao et al.,
2010, Cer et al., 2013), including G-quadruplexes, Z-DNA motif, mirror repeat, direct repeat, short
tandem repeat, A-phased repeat, and inverted repeat were integrated by overlapping at least one
nucleotide of the TTS and the annotations. The integrated data was pre-computed and stored in MySQL
database.

Figure 2 Construction pipeline of the TTSMI database.
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RESULTS AND DISCUSSION
1. Using the TTSMI database to identify TTS containing non-B DNA-forming sequence motifs
One of the key factors for efficiency of triplex formation is accessibility of TFO to its genomic
targets i.e. TTS. Previous studies have shown that non-B DNA conformations, e.g. G-quadruplex (Olivas
and Maher, 1995, Olivas and Maher, 1995), can reduce the efficiency of triplex formation by competitive
formation of triplex and non-B DNA structure in the TFO as shown in green line of right panel of Figure
3. Since the sequence of TFO and TTS are almost the same sequence profile, the TTS could in principle
form non-B DNA structure competing with triplex formation (Amato et al., 2009) as shown in dark blue
line of right panel of Figure 3.

Figure 3 The schema shows the possible DNA formation of TFO (green line) and TTS (dark blue line).
Left-panel shows triplex formation between TFO and TTS. Alternatively, TFO or TTS
containing non-B DNA sequence motifs could form non-B DNA structure competing with
triplex formation.
Hence, it is worth to annotate TTS whether they contain non-B DNA sequence motifs. This
information will be useful for the development and optimization of a TFO design. In the TTSMI database,
annotation of non-B DNA sequence motifs have been provided in two places on the TTSMI web page.
The first place, the non-B DNA annotation is located under sub-title “Gene regulatory elements” (Figure
4A). The list of non-B DNA sequence motifs will appear when ‘Non-B DNA’ is checked. Using this option,
the user can select either TTS contains any non-B DNA sequence motifs or an individual non-B DNA
sequence motif i.e. G-quadruplexes, Z-DNA motif, mirror repeat, direct repeat, short tandem repeat, Aphased repeat, or inverted repeat (Figure 4A). The second place, the non-B DNA annotation is located
under sub-title “Excluding tracks” (Figure 4B). Using this option, the user can select either TTS does
not contain any non-B DNA sequence motifs or an individual non-B DNA sequence motif.
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Figure 4 The non-B DNA annotations can be found on the TTSMI web page under (A) “Gene regulatory
elements” and (B) “Excluding tracks”.
2. Statistics of TTS containing non-B DNA sequence motifs
The TTSs were separated into 6 groups (C1-C6 in Table 1) according to TTS search criteria i.e.
percentage of guanine content (%G), number of pyrimidine interruption (pyr), and number of three
consecutive guanines (#GpGpG) (Jenjaroenpun et al., 2014). Number of TTS, which locates in gene
regulatory region annotations (Raney et al., 2011, Jenjaroenpun et al., 2014) i.e. chromatin accessibility,
chromatin state and transcription factor binding sites (TFBS), were presented in Table 1. In total, there
are 13.5 million TTSs locating in the gene regulatory regions. Majority of the TTSs were in the TTS search
criteria: C4 (7.2 million TTSs; 53%), C2 (2.7 million TTSs; 20%), and C3 (2.2 million TTSs; 17%),
respectively (Table 1).
Then, percentage of TTS overlapping with any non-B DNA sequence motifs were calculated.
Sixty-one percent of the TTSs (8.2 million) contain non-B DNA sequence motifs especially in the C1,
C3, C5, and C6 TTS search criteria (Table 1). Therefore, the non-B DNA sequence motifs should take
into consideration when designing TFO since most of the TTSs can form non-B DNA conformations.
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Table 1 Statistics for the TTSs in gene regulatory regions i.e.chromatin accessibility, chromatin state ,
TFBS and non-B DNA sequence motifs. The number of TTS is categorized according to TTS
search criteria and labeled by C1-C6.
TTS search criteria

Criteria
Label

Number of TTS in the gene
regulatory regions

Number of TTS with any non-B
DNA motifs (%)

%G

pyr

#GpGpG

C1

<40

0

<4

630,863

521,320 (83%)

C2

<40

1

<4

2,701,922

1,406,937 (52%)

C3

≥40

0

<4

2,262,545

1,848,833 (82%)

C4

≥40

1

<4

7,224,469

3,752,374 (52%)

C5

≥40

0

≥4

304,309

301,012 (99%)

C6

≥40

1

≥4

464,757

445,014 (96%)

%G, guanine content; pyr, #pyrimidine interruptions; #GpGpG, number of three consecutive guanines;

Then, those TTSs containing non-B DNA sequence motifs were dissected into 7 categories as
shown in Table 2. More than 94% of TTSs in C5 and C6 contain the G-quadruplex motif, while other
TTS search criteria have major fraction in the mirror repeat and the short tandem repeat. Previous
studies have shown that mirror repeat can adopt intramolecular triplexes (Jain et al., 2008) and short
tandem repeat can fold into intramolecular triplex (Jain et al., 2008) or homoduplex (Noonberg et al.,
1995). Therefore TFO development for these TTS candidates must consider the possibility of forming
self-structure e.g. intramolecular triplex or homoduplex on TFO, as well as formation of non-B DNA
structure on TTS.
In past decade, many research groups attempted to overcome several limitations of using TFO
in living cell and self-structure is one of the limitations. To overcome this limitation, chemical
modifications have been applied in the bases, in the backbone, or in sugar of the oligonucleotides (for
more information, see the review (Duca et al., 2008)). Previous studies have been shown that the
modified TFO could decrease the competitive self-structure (Chan and Glazer, 1997, Buchini and
Leumann, 2003, Seidman and Glazer, 2003).
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Table 2 Statistics of number of TTS in gene regulatory regions and induvial non-B DNA sequence motif.
The number of TTS is categorized as described earlier in Table 1. The underline represent the
highest fraction of TTS in a given motif comparing to others.
Criteria
Label

No. of TTS
with any
non-B DNA
motifs

C1

521320

C2

1406937

C3

1848833

C4

3752374

C5

301012

C6

445014

No. of TTS
with Gquadruplex
motif (%)
16581
(3.2%)
26551
(1.9%)
492967
(26.7%)
1012387
(27.0%)
283152
(94.1%)
419026
(94.2%)

No. of
TTS with
Z-DNA
motif (%)
151
(0.03%)
1380
(0.10%)
562
(0.03%)
4727
(0.13%)
48
(0.02%)
371
(0.08%)

No. of
No. of
TTS with TTS with
Mirror
Direct
repeat (%) repeat (%)
289962
419854
(55.6%)
(80.5%)
873487
511059
(62.1%)
(36.3%)
1005708
1543887
(54.4%)
(83.5%)
1357988
2452232
(36.2%)
(65.4%)
264811
217596
(88%)
(72.3%)
298604
219658
(67.1%)
(49.4%)

No. of TTS
with Short
tandem
repeat (%)
353828
(67.9%)
881942
(62.7%)
1083169
(58.6%)
1900656
(50.7%)
177093
(58.8%)
219590
(49.3%)

No. of TTS
with Aphated
repeat (%)
8519
(1.63%)
40271
(2.86%)
13313
(0.72%)
36941
(0.98%)

No. of TTS
with Inverted
repeat (%)
16136
(3.10%)
107230
(7.62%)
38412
(2.08%)
203965
(5.44%)

626 (0.21%) 3840 (1.28%)
12329
646 (0.15%)
(2.77%)

CONCLUSION
Using TTSMI database, the users can identify triplex target DNA sequence in the human
genome together with annotation of several gene regulatory elements and with non-B DNA sequence
motifs, which are potential competitive structure to triplex formation. In this research, more than half
(61%) of TTSs in gene regulatory regions contain non-B DNA sequence motifs. Specifically, there are
major fraction of these TTSs are associated with G-quadruplex, intramolecular triplex or H-DNA, and
homoduplex structures. Hence, to choose TTS candidates for gene moderation or genome modification
using TTSMI database, the user should not only consider unique of TTS in the human genomeless offtarget effect, TTS in chromatin accessibility region and gene regulatory signals, but also, should
consider non-B DNA structures in TFO and TTS. In this case, the developed TFO could increase chance
of a successful in order to be effective.
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Isolation and characterization of thermotolerant Komagataeibacter species for bacterial
cellulose and acetic acid production at high temperature
Kallayanee Naloka1, Pattaraporn Rattanawaree2 and Gunjana Theeragool1,3*

ABSTRACT
Thermotolerant acetic acid bacteria (AAB) especially Acetobacter and Komagataeibacter
(formerly Gluconacetobacter, Ga.) play important role in industrial vinegar fermentation and bacterial
cellulose (BC) production. In this study, we selected 20 thermotolerant BC-producing isolates from
various kinds of fruits in Thailand. All isolates (MSKU1- MSKU20) were characterized for molecular
taxonomy, BC and acetic acid productions. Phylogenetic analyses of 16S rRNA gene showed that 20
isolates belong to genus Komagataeibacter. Interestingly, MSKU20 isolated from persimmon
(Diospyros kaki) was formed an independent cluster along with the type strains of Ga. entanii
LTH4560T, K. maltaceti LMG 1529 T, K. hansenii NBRC14820T and K. kombuchae RG3T. The isolate
was closely related to Ga. entanii LTH4560T, one of the closest relatives, with 99.4%16S rRNA gene
sequence similarity. However, this mentioned isolate showed low levels of DNA–DNA relatedness
(<70%) with the closely related members. These results indicated that MSKU20 may be considered
as a novel species. Further investigation for physiological and biochemical characteristics of those
isolates are carried out. Determination of the relationship between BC production and acetic acid
toleration indicated that MSKU12 produces the highest BC yield of 5.221  0.411 g/L in Hestrin–
Schramm (HS) medium containing 1% (v/v) acetic acid at 37C. In addition, MSKU3, another isolate,
exhibits the highest acetic acid production in HS medium containing 4% (v/v) ethanol at 37C. The
results suggest that thermotolerant BC-producing strains of genus Komagataeibacter act as a
representative strains for acetic acid fermentation and BC production at high temperature.
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INTRODUCTION
Acetic acid bacteria (AAB) are important bacteria in food and beverage industries, due to
their ability to oxidize ethanol to acetic acid and tolerate against high acetic acid concentration
accumulated in culture medium. The optimum growth temperature of AAB is in range 25-30C, and
thus requires a cooling system to maintain the temperature of culture medium during fermentation
process. In order to overcome this problem under global warming era, thermotolerant AAB especially
the strains isolated in tropical area are of interested to be characterized. These bacteria are gram
negative or gram variable, ellipsoidal to rod shape, which occurs as single cells and/or in pairs. They
are isolated from a variety of natural sources such as fruits, flowers, vinegar, alcoholic beverages and
rarely found in soils and insect guts (Yamada and Yukplan, 2008; Crotti et al., 2010). Recently, some
species of Acetobacter reclassified as Komagataeibacter are well known to produce BC (Yamada
et al., 2012). This BC is chemically identical to the cellulose produced by higher plants, fungi and
seaweeds, but its structure and properties are different (Ross et al., 1991; Jung et al., 2010). BC
includes the unique features such as extreme purity, high degree of crystallization, water retention
value and tensile strength. Because of all these unique properties, BC has been increasingly
considered for scientific interests and economical BC production (Klemm et al., 2001). BC is mainly
applied in various fields such as thickener to maintain viscosity in food, cosmetics, etc. It is also used
as woven fabric or paper for old document repair, food additives, medical devices and others.
Moreover, it has high potential as a temporary substitute for human skin in the case of burn, ulcers,
decubitus and others. Biofill®, Bioprocess® and Gengiflex® are products of BC, which were widely
used in surgery and dental implants (Vandamme et al., 1998). However, commercial BC application
has been limited, due to the low amount of BC in large-scale production. In addition, there are very
few microorganisms capable of producing mass BC production at high temperature. In this study, we
focused on a new isolate that produces the high amount of BC and acetic acid at high temperature.
We isolated thermotolerant BC producing AAB from various kinds of fruits collected in Thailand.
Further characterization such as molecular taxonomy and a various physiological properties such as
ethanol oxidation and BC production related to acetic acid resistance were investigated.

MATERIALS AND METHODS
1. Isolation of AAB and selection of BC producing strains
AAB were isolated from various fruits such as banana, coconut, grape, jackfruit, lychee,
persimmon, pomegranate, rambai, rose apple, santol, sapodilla, star apple, etc. which were collected
in Thailand. The samples were cut into small pieces and placed in a sterile bottle covered with sterile
white gauze for prevention of insects. Distilled water containing 1% (v/v) acetic acid or 4% (v/v)
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ethanol was added to submerge of fruit sample and then, statically incubated at 30 or 37C. After
incubation, a loop of the sample was streaked on the YPGD agar containing 4% (v/v) ethanol, 0.5%
CaCO3 and 0.004% bromocresol purple. The positive yellow colonies were selected and maintained
in potato medium containing 50% glycerol. Then, BC producing strains were selected by the BC
formation of a white pellicle on the surface of potato broth that was statically incubated at 30C for 7
days.
2. Molecular identification by 16S rRNA gene sequencing
The genomic DNA was extracted by method described in Okumura et al. (1985) with slight
modifications. The 16S rRNA gene was amplified by PCR amplification using universal primers, 27F
(5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’) and 1525R (5’-AAA GGA GGT GAT CCA GCC -3’). The
amplified fragment was carried out on a Gene Amp® PCR System 2400; Perkin Elmer. The obtained
PCR product was cloned into pGEM®-T Easy vector (Promega, Medison, WI, USA) and sequenced
with BigDye® Terminator v3.1 cycle sequencing kit (First BASE Laboratories Sdn Bhd, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia) according to the manufacturer’s instruction. The following four primers were used
for sequencing, universal vector primers (T7 and SP6) and universal primers, 518F (5’-CCA GCA
GCC GCG GTA ATA CG-3’) and 800R (5’-TAC CAG GGT ATC TAA TCC-3’). Multiple sequence
alignments were performed along with the sequences of representative members of AAB obtained
from the GenBank/EMBL/DDBJ databases by using ClustalX program (Thompson et al., 1997) and
the BioEdit sequence alignment editor (http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html). The
parameter method of Kimura (1980) was used for distance matrices calculation of aligned
sequences. The phylogenetic tree based on 16S rRNA gene sequence was constructed by the
neighbor-joining method of Saitou and Nei (1987) with the program MEGA 5 (Tamura et al., 2011).
3. BC production related to acetic acid resistant ability
All 20 isolates were cultivated in 5 ml of potato medium containing 250 µl of 10 mg/ml
cellulase and then incubated at 30C on a rotary shaker at 200 rpm for 2 days. Then, cells were
harvested and washed by HS medium for removing cellulase. After that, suspended cells were
inoculated into HS medium containing 0.5, 1.0, and 1.5% (v/v) acetic acid and statically incubated at
30 and 37C for 7 days. The white pellicle floating on the surface of the medium were treated with
0.3 M NaOH at 100C for 5 min to eliminate attached cells, followed by three times washes with
distilled water to remove medium components and other residues. The purified cellulose was
subsequently dried at 105C to obtain constant weight (Park et al., 2003). The BC production was
expressed as dry weight of cellulose per liter of medium.
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4. Acetic acid production
BC producing strains were inoculated in 5 ml of potato medium containing 250 µl of 10 mg/ml
cellulase and incubated at 30C on a rotary shaker at 200 rpm for 2 days. In order to determine
acetic acid production, the cells were further cultivated in HS medium containing 4% (v/v) ethanol
incubated at 30 and 37C on a rotary shaker at 200 rpm for 3 days. The acidity of the culture medium
was measured by titration with 0.8 N NaOH using phenolphthalein as the pH indicator.
RESULTS AND DISCUSSION
1. Isolation of AAB and selection of BC producing strains
In this study, 47 samples of rotten fruits were collected and 167 bacterial isolates were
selected as thermotolerant AAB. They were then examined for BC production using HS medium. As
results, 20 isolates of BC producing thermotolerant strains were obtained from 12 kinds of fruits
(Figure 1).

Figure 1 Schematic diagram illustrates the isolation and preliminary characterization of BC producing
AAB from banana, coconut, grape, jackfruit, lychee, persimmon, pomegranate, rambai,
rose apple, santol, sapodilla and star apple collected in Thailand.
2. Molecular identification by 16S rRNA gene sequencing
The isolates (MSKU1-20) were identified as the species belong to genus Komagataeibacter.
Interestingly, the phylogenetic tree based on 16S rRNA gene sequences constructed from Neighborjoining algorithm showed that MSKU20 formed cluster along with the type strain of Ga. entanii
LTH4560T, K. maltaceti LMG 1529 T, K. hansenii NBRC14820T and K. kombuchae RG3T with 99.4,
99.4, 99.2 and 99.1% of 16S rRNA gene sequence similarity, respectively (Figure 2). However, the
phylogenetic branch between MSKU20 and its type strain was much far from each other and showed
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low levels of DNA–DNA relatedness (<70%) with the closely related members so it may be a new
species. Further investigation for physiological and biochemical characterization will be carried out.
61
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56
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26
35
42

93

K. europaeus DSM 6160T (Z21936)
K. swingsii DST GL01T (AY180960)
K. sucrofermentans LMG 18788T (AJ007698)
K. xylinus NCIB 11664T (X75619)
K. nataicola LMG 1536T (AB166743)
64
K. intermedius TF2T (Y14694)
K. oboediens DSM 11826T (AB205221)
67
K. medellensis LMG 1693T (JX013852)
38
K. rhaeticus DST GL02T (AY180961)
K. kakiaceti G5-1T (AB607833)
K. saccharivorans LMG 1582T (AB166740)
MSKU20
83
Ga. entanii LTH 4560T (AJ251110)
K. maltaceti LMG 1529T (HE861938)
98
K. hansenii NCIB 8746T (X75620)
96
K. kombuchae RG3T (AY688433)
Ga. liquefaciens NBRC 12388 T (X75617)

0.005
Figure 2 Phylogenetic relationships of Komagataeibacter sp. MSKU20 and related taxa based on the
16S rRNA gene sequence. The phylogenetic tree was constructed by the neighbour-joining
method. Numbers indicate bootstrap percentages derived from 1,000 replications.
3. BC production related to acetic acid resistant ability
In order to investigate the effect of acetic acid on BC production, amount of BC production
was preliminary determined from 20 isolates and type strains (K. europaeus BCC 36446T,
K. hansenii BCC 12272T, K. kombuchae RG3T, K. nataicola BCC 36443T, K. oboediens BCC 36445T
and K. xylinus BCC 49175T) in HS medium containing 0, 1.0 and 2.0% (v/v) acetic acid at 30C. The
result showed that high amount of BC was observed from MSKU2, 6, 12 and K. kombuchae RG3T in
HS medium added 1.0% (v/v) acetic acid (data not shown). Therefore, they were further determined
BC production in HS medium containing 0.5, 1.0 and 1.5% (v/v) acetic acid at 30 and 37C (Figure
3A and 3B). Although K. kombuchae RG3T exhibited higher BC production than three isolates in HS
medium without acetic acid at 30C (Figure 3A), MSKU12 showed higher BC production than
K. kombuchae RG3T in HS medium containing 1.0 and 1.5% (v/v) acetic acid at 30 and 37C. The
highest yield of BC (5.221  0.411 g/L) was obtained from MSKU12 in HS medium containing 1.0%
(v/v) acetic acid incubated at 37C (Figure 3B). The results suggested that acetic acid is directly
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related to the pellicle formation, thus, BC pellicle may work as biofilm useful for acetic acid resistance
during BC formation of these strains (Kanchanarach et al., 2010).
A

B

Figure 3 Comparison of BC production related to acetic acid resistant ability from K. kombuchae
RG3T, MSKU2, 6 and 12 in HS medium containing 0.5, 1 and 1.5% (v/v) acetic acid
incubated at (A) 30C and (B) 37C for 7 days.
4. Acetic acid resistance and production
The 20 isolates were preliminary determined for acetic acid production in HS medium
containing 2% (v/v) ethanol at 30 and 37C. Among 20 isolates, MSKU3, 5, 11, 14, 16 and 17 showed
higher acetic acid production than others (data not shown). The fermentation ability of these
thermotolerant strains was further compared with K. kombuchae RG3T and A. pasteurianus SKU1108
(an acetic acid tolerant strain). The result indicated that acetic acid production of MSKU3, 5, 11, 14,
16 and 17 was superior to that of type strain K. kombuchae RG3T having weak growth and very low
acetic acid production at 37C. In addition, MSKU3 strain showed higher acetic acid productivity in a
medium containing 4% (v/v) ethanol at 30 and 37C than A. pasteurianus SKU1108 (Figure 4). These
results suggested that MSKU3 strain could consider as a representative thermotolerant BC-producing
strain for acetic acid production at high temperature.
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Figure 4 Comparison of acetic acid production of A. pasteurianus SKU1108, K. kombuchae RG3T,
MSKU3, 5, 11, 14, 16 and 17 in HS medium containing 4% (v/v) ethanol at 30 and 37C for
3 days.

CONCLUSION
All BC producing strains, which were isolated from various kinds of fruits in Thailand, were
identified as species in genus Komagataeibacter. Among 20 isolates, MSKU20 may be a new
species based on 16S rRNA gene sequence and DNA–DNA relatedness (<70%) with the closely
related type species. Further investigation for physiological and biochemical characteristics from
MSKU20 will be carried out. In addition, MSKU12 and MSKU3 showed the highest amount of BC and
acetic acid productions at 37C, respectively, whereas the related type strain can produce both
bacterial cellulose and acetic acid at 30C not at 37C. These results revealed that the novel isolated
Komagataeibacter species are the promising strains for bacterial cellulose and acetic acid
production at high temperature.
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บทคัดย่ อ

การพัฒนาชุดตรวจสอบโปรตีน CRY9C แบบ Strip โดยเหนี่ยวนาการสังเคราะห์โปรตีน CRY9C จากยีน cry9c ผู้วิจยั
สกัดโปรตีนรี คอมบิแนนท์จากแบคทีเรี ยEscherichia coliเพื่อใช้ เป็ นแอนติเจนผลิตแอนติซีรั่ม นาแอนติซีรั่มมาสกัดแอนติบอดี ้
ชนิดอิมมูโนโกลบูลิน(IgG) แล้ วเชื่ อมกับอนุภาคทองคาขนาด 40นาโนเมตร โดยใช้ แผ่นไนโตรเซลลูโลส เป็ นวัสดุนาผ่าน
เปรี ยบเทียบการเชื่อมต่อ electrostatic force และ nearly covalent พบว่าการเชื่อม IgGกับอนุภาคทองคาแบบ nearly covalent ทา
ให้ พนั ธะของอนุภาคทองคาและIgGมีความเสถียรกว่าการเชื่อมแบบ electrostatic forceเมื่อนาไปผลิตเป็ นชุดตรวจสอบโปรตีน
พบว่าการพ่นอนุภาคทองคา-IgG ที่ อตั รา 15ไมโครลิตร/เซนติเมตรให้ ผลดีที่สุดโดยใช้ Goatanti-rabitIgGความเข้ มข้ น 330
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ขีดเป็ นเส้ น control line และใช้ Anti-CRY9C IgGความเข้ มข้ น 2.3มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ขีดเป็ นเส้ นTest line
ให้ ผลการตรวจสอบโปรตีนชัดเจนที่สดุ ทังนี
้ ้จากการทดสอบปริ มาณความเข้ มข้ นต่าสุดที่ชุดตรวจสอบสามารถตรวจพบโปรตีน
CRY9C ได้ คือ10นาโนกรัม/ไมโครลิตร เวลาที่ใช้ ในการเกิดปฏิกิริยาจนสามารถมองเห็นได้ ชดั เจนประมาณ 20 นาทีโดยสามารถ
เก็บชุดตรวจสอบได้ เป็ นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ที่อณ
ุ หภูมิห้อง

ABSTRACT

A colloidal gold immunochromatographic assay(GICA) was developed forrapid detectionof CRY9C
protein. Nitrocellulose(NC) membrane was used as the carrier,the average diameter of prepared colloidal gold
nanoparticle was about 40 nm.The conjugation between gold particleandCRY9C antibody(anti-CRY9CIgG)was
done via covalent bnd to stabilize the gold nanoparticles-IgGanti-CRY9C comparing to electrostatic force which
was less stabilized. The gold nanoparticles-anti-CRY9CIgG wasimmobilizedonto conjugate padby spraying at 15
µl/cm. The polyclonal CRY9C antibody at 2.3 mg/mland goatanti-rabbit IgGat 330 µg/mlwere coated onto the NC
membrane as test-line and control-line, respectively. The LOD of recombinant protein CRY9C in standard solution
is 10ng/µl with good reproducibility.The chromatographicanalysis time was less than 20 minwith storage lifetimeof
90 days and no significant different result at 4oC or room temperature
Keywords: GMOs, Immunochromatographic assay (GICA), gold nanoparticles-IgG
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คานา
การตรวจวิเคราะห์ พืช ดัดแปลงพัน ธุก รรมหรื อผลิตภัณฑ์ พืช ดัดแปลงพันธุ กรรมในเชิ งคุณภาพและ
ปริ มาณ วิธีที่นิยมและเป็ นมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คือ PCRและReal-time PCR (Berdal and HolstJensen., 2001) สานักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตรได้ พัฒนาเทคนิค Real-time PCR ใน
การตรวจสอบการปนเปื อ้ นของข้ าวโพดดัดแปรพันธุกรรม MON810, Bt176, Bt11, GA21 และ MON863 โดยได้
สภาวะที่เหมาะสมในการทา Real-time PCR นอกจากนี ้กาลังดาเนินการวิจยั พัฒนาเทคนิค Real-time PCR ใน
การตรวจสอบการปนเปื อ้ นของข้ าวดัดแปรพันธุกรรม Bt63, LL62 และ LL601 อย่างไรก็ดีการตรวจวิเคราะห์โดย
วิธีดงั กล่าวต้ องใช้ เวลานานและไม่สะดวก(Mettler M. et al.,2005)ต่อการนาไปใช้ ในพื ้นที่จริ งในกรณีที่ต้องมีการ
เก็บตัวอย่าง สานักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตรได้ พัฒนาชุดตรวจสอบ GLIFT kit เพื่อใช้
ตรวจโปรตีน CP4EPSPS ในถั่วเหลืองต้ านทานสารกาจัดวัชพืช ซึ่งช่วยให้ การตรวจวิเคราะห็มีความสะดวก
รวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
อนึ่งประเทศไทยมีนโยบายให้ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจยั และพัฒนาพันธุวิศวกรรมให้ มี
ความเข้ มแข็ง นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยงั ไม่อนุญาตให้ นาเข้ าพื ชดัดแปลงพันธุกรรม
เพื่อการเพาะปลูก ยกเว้ นเพื่อการศึกษาทดลองเท่านัน้ โดยอาศัยกลไกการควบคุมของพระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ซึง่ กาหนดให้ มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมจานวน 89 รายการเป็ นสิ่งต้ องห้ าม
นาเข้ า ยกเว้ นข้ าวโพดและถัว่ เหลืองที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเป็ นอาหารหรื อเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ข้ าวโพด StarLinkซึง่ ทาง องค์การอาหารและยาไม่อนุญาตให้ นาเข้ าโดยเด็ดขาด โดยได้ ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 215 พ.ศ.2544 เรื่ อง กาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้ า หรื อจาหน่าย โดยให้ อาหารที่มีการ
ปนเปื ้อนสารพันธุกรรมครายไนน์ ซี (Cry9C DNA Sequence) หรื อโปรตีนที่สร้ างมาจากสารพันธุกรรมนี ้ ใน
ข้ าวโพดและถัว่ เหลือง เนื่องด้ วยโปรตีน Cry9c มีลกั ษณะโมเลกุลที่คล้ ายกับโปรตีนที่สามารถก่อให้ เกิดอาการแพ้
ได้ ในมนุษย์ (Investigation of Human Health Effects Associated with Potential Exposure to Genetically
Modified Corn, 2001)
ในการตรวจสอบโปรตีนชนิดนี ้ นิยมใช้ เทคนิ ค ELISA เนื่องจากสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ ใน
ปริ มาณมากและการเตรี ยมตัวอย่างสะดวกกว่าวิธีการตรวจสอบแบบอื่น โดยทางสานักวิจยั พัฒนาการอารักขา
พืชต้ องซื ้อชุดตรวจสอบ ELISA (Rica d. l. et al., 2012) จากต่างประเทศ ซึง่ มีราคาประมาณชุดละ 30,000 บาท
ชุดตรวจสอบ 1 ชุด สามารถตรวจสอบได้ 2–10ตัวอย่าง ประเทศไทยต้ องสูญเสียงบประมาณเป็ นจานวนมากใน
การซื อ้ ชุดตรวจสอบนี ้ การทดลองมีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ผลิ ตชุดตรวจสอบพื ช ดัดแปลงพัน ธุ ก รรมให้ ใช้ ไ ด้ เอง
ภายในประเทศ ซึง่ จะเป็ นการทดแทนการนาเข้ าชุดตรวจสอบจากต่างประเทศและลดต้ นทุนการตรวจสอบพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม นอกจากนี ้ยังสามารถพัฒนาเป็ น immune strip ให้ มีความสะดวกและรวดเร็ วในการใช้ งาน
กับพื ้นที่ในแปลงปลูกหรื อด่านตรวจพืชได้ อีกประการหนึง่ ด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การผลิตรี คอมบิแนนท์ โปรตีน CRY9C
น าล าดับ เบสของยี น cry9Cของข้ าวโพดจากฐานข้ อมูล NCBI Protein
Accession No.
Q45733.1(Lambert B. et al., 1996)ขนาด 1,100 bp ไปสังเคราะห์โดยGenScript USA ในพลาสมิดpUC57
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โคลนยีน Cry9C เข้ าสู่เวคเตอร์ pET 200/D-TOPO®และถ่ายยีนเข้ าสู่ E.coli BL21 จากนัน้ นาเซลล์แบคทีเรี ย
BL21 ที่ได้ รับ Recombinant vector มาเลี ้ยงในอาหารเหลว2xYT 100 ml กับ Kanamycin 50 mg/l เพื่อใช้ เป็ น
starter 1 คืน เตรี ยมอาหารเหลว LB กับนา้ ตาล Glucose (1%final concentration)Kanamycin 50 mg/l
ปริ มาตร 1 – 2 ลิตร จากนันน
้ า starter ที่ได้ เติมลงในอาหารที่เตรี ยมให้ ได้ ความเข้ มข้ นสุดท้ าย 20% เลี ้ยงบ่มที่
37oC ที่ 250 rpm นาน 1 ชม. หรื อ จนกว่าจะได้ OD600 ประมาณ 0.5จากนันเติ
้ ม IPTG 0.5 mMและเลี ้ยงต่ออีก
้ าเซลล์ที่ปั่นตกตะกอน
3 ชม. เมื่อครบกาหนดนาเซลล์ทงหมดไปปั
ั้
่ นตกตะกอนที่ 10,000 rpm10 นาที จากนันน
ทัง้ หมดไปดาเนินการทา Freeze toll โดยแช่ที่ -80oC 1 ชม. จากนัน้ นาออกมาละลายและเติม Lysozyme
ประมาณ 2 กรัม เขย่า 2 ชม. ที่อณ
ุ หภูมิห้อง แล้ วนาไปแช่ในน ้าแข็ง 1 ชม.และ นาไปแช่ที่ -80oC อีก 1 ชม.
จากนันน
้ ามา ปั่ นตกตะกอนที่ 10,000 rpm10 นาที 4oCแล้ วนาโปรตีนไปทาให้ บริ สทุ ธิ์ผ่าน Colum Ni-NTA
การผลิตแอนติซีร่ ั มจากกระต่ าย
เจาะเลือดกระต่ายเก็บเป็ น normal Serum เพื่อใช้ เป็ น negative control การฉี ดครัง้ แรกนาโปรตีน
Cry9c ซึง่ ใช้ เป็ นแอนติเจนมา Dilute กับน ้าให้ ได้ ความเข้ มข้ นที่ 1 mg/ml ปริ มาตร1 ml จากนันน
้ าไปผสมกับ
adjuvant ชนิด Complete อัตราส่วน 1:1 จนเข้ ากันเป็ นเนือ้ เดียวกันสีข่นุ ขาว และฉี ดเข้ าใต้ ผิวหนังบริ เวณคอ
กระต่ายประมาณสามครั ง้ จนหมด ดาเนินการทดลองฉีดติดต่อกันทังหมด
้
3 สัปดาห์ โดยเพิ่มความเข้ มข้ นของ
โปรตีนที่ฉีดแต่ละครัง้ ครั ง้ ละ 0.5 mg/ml และเปลี่ยน adjuvant เป็ นชนิด incomplete เมื่อครบกาหนดการฉีด
สัปดาห์ที่ 3 ทิ ้งระยะไว้ 1 สัปดาห์แล้ วจึงเริ่ มเจาะเพื่อเก็บ แอนติซีรั่ม ทังหมด
้
8 ครัง้ ระยะห่าง 1 สัปดาห์/ครัง้ ใน
การเจาะแต่ละครัง้ จะดาเนินการใช้ เข็มฉีดยาเจาะที่เส้ นเลือดบริ เวณใบหูของกระต่ายและเก็บเลือดประมาณ 20
ml/ครัง้ เลือดที่ได้ ทิ ้งไว้ จน Clot แข็งแล้ วจึงดูดเก็บ Serum ใสที่แยกชันกั
้ บเกล็ดเลือด นาไปปั่ นที่ 12,000 rpm 10
นาที แล้ วดูดส่วนใสซึง่ เป็ น Antiserum เก็บไว้ ที่ -20oC
การสกัดและการตรวจสอบคุณภาพIgG
นาแอนตีซีรั่มที่ได้ มาตกตะกอนโปรตีนด้ วย ( NH4)2SO4 จากนันน
้ าไปสกัด IgG ด้ วยคอลัมน์ protein A
และ ผ่านเครื่ อง AKTA pure โดยผสมแอนติซีรั่มที่ตกตะกอนแล้ วกับ binding buffer sodium phosphate ความ
เข้ มข้ น 20mM ที่pH 7.0 ในอัตราส่วน 1:10 และนาไปผ่านคอลัมน์โปรตีน Aใช้ Elution bufferกรดcitric ความ
เข้ มข้ น0.1 M ที่ pH3 ชะตัวอย่างออกมาและเติมNeutralizing buffer Tris-HCL ความเข้ มข้ น 1 M ที่ pH 9.0 ใน
หลอดเก็บตัวอย่างเพื่อปรับสภาพ pH ของ IgGที่ได้ จากนันน
้ าIgGที่ได้ ไปดาเนินการทาDesalting เพื่อนาเกลือ
ออกโดยคอลัมน์Desalting เพื่อเปลี่ยนสารละลาย วัด AbsorbanceOD 280 เพื่อตรวจสอบความเข้ มข้ นโดย
ตรวจสอบคุณภาพของ IgG ที่ได้ ด้วย SDS-PAGEและทดสอบปฏิกิริยาของ IgG ด้ วยวิธี NCM ELISAหรื อ Dot
blot โดยหยดโปรตีน Cry9C ลงบนแผ่น nitrocellulose membrane ช่องละ 5 µl โดยใช้ ความเข้ มข้ น 5 ความ
เข้ มข้ น จากนัน้ ทดสอบโดยนา IgG ที่สกัดได้ มาเจือจางให้ ได้ ความเข้ มข้ น 1 mg/ml และทดสอบที่อตั ราส่วน
1:2,000 และใช้ BSA กับ blank bufferเป็ น negative control
การเชื่อมอนุภาคทองคาด้ วย Electrastatic force
นา IgG ที่สกัดได้ มาผสมกับสารละลายอนุภาคทองคาขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 40 nm (Kestral) ที่ pH
7.4 โดยใช้ IgG ที่ปริ มาตรแตกต่างกัน 500 µl จากนันบ่
้ มทิง้ ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง 10 นาที แล้ วจึงเติมสารละลาย
NaCl 10% W/V 100 µl เพื่อหยุดปฏิกิริยาอนุภาคทองคาที่ไม่ได้ จบั กับ IgG และบ่มทิ ้งไว้ 5 นาที จากนันน
้ าไป
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อ่านค่า Absorbance ในช่วงความยาวคลื่นตังแต่
้ 400 – 800 nm เพื่อหาค่า λmax ซึง่ เป็ นตัวบอกความยาวคลื่น
แสง ที่คา่ การดูดกลืนแสงสูงสุด ในการประเมินคุณภาพของพันธะระหว่าง IgG และอนุภาคทองคา
การเชื่อมอนุภาคทองคาด้ วยพันธะ neary-covalent
ผสม IgG กับ Sodium periodate (NaIO4) ซึง่ จะทาให้ เกิดปฏิกิริยาอ๊ อกซิเดชัน่ กับหมู่ cis-diols และ
เปลี่ยนหมู่ aldehyde เป็ น active aldehydes (–CHO) ทังนี
้ ้หมู่ (–CHO) จะสามารถทาปฏิกิริยา Coupling กับ
Linker (Kumaret al., 2008) ได้ ซงึ่ ในที่นี ้ใช้ โมเลกุล dithiol aromatic PEG6-CONHNH2 เป็ นตัวเชื่อม (Linker)
บนIgG นา IgG-linker ไปผสมกับอนุภาคทอง เพื่อให้ เกิดพันธะกึ่งโควาเลนต์ หรื อ Nearly-covalent ซึง่ จะทาให้
แอนติบอดีและอนุภาคทองคาหลุดออกจากกันได้ ยาก และ Blocking บริ เวณที่ไม่มี Linker จับด้ วยโปรตีน BSA
10% เพื่อป้องกัน Non-specific binding จากนันน
้ าไปอ่านค่า Absorbance ในช่วงความยาวคลื่นตังแต่
้ 400 –
800 nm เพื่อหาค่า λmax และค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด ซึง่ เป็ นตัวบอกความยาวคลื่นแสง ที่ ค่าการดูดกลืนแสง
สูงสุด เพื่อประเมินคุณภาพของพันธะระหว่าง IgG และอนุภาคทองคา(Michael I.,2011)
การเตรี ยมและการประกอบ Immunostrip
ดาเนินการเตรี ยมแผ่นซับอนุภาคทอง (Conjugate release pad)โดยแช่ในสารละลาย Pretreatment
(Conjugate pad pretreatmentbuffer, PBS (0.01 mol/L, pH 8.0), 10% sucrose, 0.05% Tween-20) และ ทิ ้ง
ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องจนแห้ ง หลังจากนันเตรี
้ ยมสารละลายอนุภาคทอง 10 ml แล้ วนาไปผสมกับ IgG-linker500 µl
บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้อง 20 นาทีจากนันจึ
้ งเติม BSA 10% และนาไปปั่ นตกตะกอนและนาตะกอนอนุภาคทองที่เตรี ยม
ไว้ มาละลายในสารละลายทอง (0.01 mol/L PBS; pH 8.0, 1% concentration BSA, 0.05% PEG) ให้ ได้
ปริ มาตร 600µl ดาเนินการเตรี ยมแผ่นไนโตรเซลลูโลสโดยขีดเส้ น Test line ด้ วย IgG Cry9c ความเข้ มข้ น 2.5
mg/ml และ Control line ด้ วย Goat anti-rabit IgG ความเข้ มข้ น 330 µg/ml แล้ วนาไปแช่ใน Blocking buffer
(PBS (0.001 mol/L, pH 7.4), 1% concentration BSA) 30 นาที ที่ 37oC และตากให้ แห้ งที่ 37oC
เมื่อเตรี ยมอุปกรณ์ทกุ อย่างแล้ วจึงนาสารละลายทองคา-แอนติบอดี ้ ที่เตรี ยมไว้ มาเข้ าเครื่ อง Biodot เพื่อ
พ่นบนแผ่นซับอนุภาคทอง (Conjugate release pad) ที่ 15 µl/cmจากนันน
้ าแผ่นทองคาทังหมดไปอบที
้
่ 37oC 2
ชม. จนแห้ งดาเนินการประกอบแผ่นดูดซับ (Absorbance pad) ไนโตรเซลลูโลสเมมเบรน (NCM) แผ่นซับอนุภาค
ทอง (Conjugate release pad) แผ่นรับตัวอย่าง (Sample application pad) แผ่นรอง (Backing card) เข้ า
ด้ วยกัน โดยเริ่ มจากการวางแผ่นไนโตรเซลลูโลสเมมเบรน (NCM) ลงบนแผ่นรอง (Backing card) จากนันจึ
้ งวาง
แผ่นซับอนุภาคทอง (Conjugate release pad) ซึง่ ได้ รับการพ่นอนุภาคทองแล้ วด้ านล่างของแผ่นเมมเบรนโดยให้
เหลื่อมกับแผ่นเมมเบรนประมาณ 1 mm จากนันจึ
้ งวางแผ่นรับตัวอย่าง (Sample application pad) โดยให้
เหลื่อมกับแผ่นซับอนุภาคทอง (Conjugate release pad) ประมาณ 1 mm เช่นกัน และวางแผ่นดูดซับ
(Absorbance pad) ด้ านบนของแผ่นไนโตรเซลลูโลสเมมเบรน (NCM) โดยให้ เหลื่อมกับแผ่นเมมเบรนประมาณ
1 mm เมื่อประกอบเสร็ จแล้ วจึงนาไปตัดด้ วยเครื่ อง Biodot เป็ นชิ ้นเล็กๆ ขนาดกว้ าง 0.35 cm เพื่อให้ สามารถใส่
ลงตลับได้

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดสอบคุณภาพ IgG anti-Cry9cโดย NCM ELISA (Dot blot)

238

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาพันธุวิศวกรรม

นา Antiserum 6/2 (เก็บจากเลือดกระต่ายสัปดาห์ที่ 6 ซ ้าที่ 2)มาทดสอบด้ วยวิธี NCM ELISA โดยหยด โปรตีน Cry9Cลง
บนแผ่นไนโตรเซลลูโลสเมมเบรน (NCM) ช่องละ 5 µl ที่ความเข้ มข้ น 25ng/µl, 50ng/µl, 75ng/µl, 100ng/µl และความเข้ มข้ นสุดท้ ายที่
1mg/µl เพื่อตรวจดูปฏิกิริยาที่ความเข้ มข้ นโปรตีนสูง จากนันทดสอบ
้
Dot blot ด้ วย Antiserum 6/2 ที่อตั ราส่วน 1: 2,000 พบว่า
Antiserum 6/2 สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ ดี สามารถจับกับโปรตีน Cry9Cและตกตะกอนได้ ที่ความเข้ มข้ นทุกค่าความเข้ มข้ นโดยไม่
เกิดปฏิกิริยากับ Buffer negative control และ BSA negative control (Figure 1)
นา anti-Cry9cIgGที่สกัดได้ มาทดสอบเช่นเดียวกันโดยหยด โปรตีน Cry9Cลงบนแผ่น nitrocellulose membrane ช่องละ 5
µl ที่ความเข้ มข้ น 25ng/µl, 50ng/µl, 75ng/µl, 100ng/µl และ 1 mg/µl จากนันทดสอบ
้
Dot blot โดยนา IgGที่สกัดได้ มาเจือจางให้ ได้
ความเข้ มข้ น 1 mg/ml และทดสอบที่อตั ราส่วน 1: 2,000 พบว่า IgGที่สกัดได้ สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ ดีมาก สามารถจับกับโปรตีน
Cry9Cและตกตะกอนได้ ที่ความเข้ มข้ นทุกค่าความเข้ มข้ นโดยไม่เกิดปฏิกิริยากับ Buffer negative control และ BSA negative control
(Figure 1) ในส่วนของ Normal serum ไม่พบปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ ้นแต่ที่โปรตีน Cry9c ความเข้ มข้ น 1 mg/µlพบว่าเกิดปฏิกิริยาขึ ้น
เล็กน้ อย แต่น้อยมาก (Figure 1)

Figure 1แสดงผลการทดสอบปฏิกิริยาระหว่าง โปรตีน Cry9C ความเข้ มข้ น 25 – 100 ng/µl และ 1 mg/ul ด้ วย
NCM ELISA (Dot blot) กับแอนติซีรั่มและแอนติบอดี ้ As : Antiserum, Ns: Normal serum
การทดสอบความเสถียรของอนุภาคทองคาที่เชื่อมกับแอนติบอดีแล้ ว
การทดลองการดูดกลืนความยาวคลื่นช่วงความยาวคลื่นแสง 400 – 800 nm ของอนุภาคทองคาขนาด 40 nm เพื่อ
เปรี ยบเทียบความเสถียรของอนุภาคทองคาที่เชื่อมกับแอนติบอดีเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้ วิธีปกติโดย Electrostatic force และ การ
ใช้ วิธี Nearly-covalent ในการเชื่อมแอนติบอดีแ้ ละอนุภาคทองคา ในส่วนของการเชื่อมแอนติบอดี ้และอนุภาคทองคาด้ วยวิธี
Electrostatic force ดาเนินการโดยผสมแอนติบอดี ้ปริ มาณ 5 µl (ความเข้ มข้ น 2.66 mg/ml) (Figure 2)และสารละลายอนุภาคทองคา
ปริ มาตร 1 ml เข้ าด้ วยกันและบ่มที่อณ
ุ ภูมิห้อง 20 นาที ทังนี
้ ้แบ่งชุดการทดลองออกเป็ น 6 ชุดการทดลอง คือที่ 4oC ที่ 0 ชม. 24 ชม.
และ 48 ชม. และที่อณ
ุ หภูมิห้องที่ 0 ชม. 24 ชม. และ 48 ชม. จากนันด
้ าเนินการวัด การดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่นแสง 400 –
800 nm (Figure 3, 4)
ในส่วนของการเชื่อมแอนติบอดี ้และอนุภาคทองคาด้ วยวิธี Nearly-covalent ดาเนินการโดยผสมแอนติบอดี ้-linker ปริ มาณ
50 µl (ความเข้ มข้ น 50 µg/ml ) และสารละลายอนุภาคทองคาปริ มาตร 1 ml เข้ าด้ วยกันและบ่มที่อณ
ุ ภูมิห้อง 20 นาที ทังนี
้ ้แบ่งชุด
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การทดลองออกเป็ น 6 ชุดการทดลอง คือที่ 4oC 0 ชม. 24 ชม. และ 48 ชม. และที่อณ
ุ หภูมิห้องที่ 0 ชม. 24 ชม. และ 48 ชม. จากนัน้
ดาเนินการวัด UV-Vis spectra ช่วงความยาวคลื่นแสง 400 – 800 nm (Figure 3, 4)

Figure 2 แสดงการทดสอบการเชื่อมแอนติบอดี ้และอนุภาคทองคาโดย electrostatic force ที่ความเข้ มข้ นต่างๆ
5 µl : 13.3 ไมโครกรัม 10 µl : 26.6 ไมโครกรัม และ 15 µl : 39.9 ไมโครกรัม

Control Gold 40 nm at 4oC 0h
Control Gold 40 nm at 4oC 24h
Control Gold 40 nm at 4oC 48h
Gold + IgG at 4oC 0h
Gold + IgG at 4oC 24h
Gold + IgG at 4oC 48h
Gold + IgG linker at 4oC 0h
Gold + IgG linker at 4oC 24h
Gold + IgG linker at 4oC 48h

Figure 3แสดงการดูดกลืนความยาวคลื่นแสงช่วง 400 – 850 nm ที่ 4oC
เปรี ยบเทียบระหว่าง Gold-IgG และ Gold-linker-IgG ซึง่ บ่มไว้ ที่ระยะเวลาต่างๆ
Control Gold 40 nm at RT 0h
Control Gold 40 nm at RT 24h
Control Gold 40 nm at RT 48h
Gold + IgG at RT 0h
Gold + IgG at RT 24h
Gold + IgG at RT 48h
Gold + IgG linker at RT 0h
Gold + IgG linker at RT 24h
Gold + IgG linker at RT 48h

Figure 4 แสดงการดูดกลืนความยาวคลื่นแสงช่วง 400 – 850 nm ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เปรี ยบเทียบระหว่าง Gold-IgG และ Gold-linker-IgG ซึง่ บ่มไว้ ที่ระยะเวลาต่างๆ
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จากกราฟผลการวัดค่า Absorbance UV-Vis spectra ช่วงความยาวคลื่นแสง 400 – 800 nm
เปรี ยบเทียบระหว่าง IgG-linker และ อนุภาคทองคา และ IgGปกติกบั อนุภาคทองคา ที่อณ
ุ หภูมิ 4oC เป็ นเวลา 0
ชัว่ โมง 24 ชัว่ โมง และ 48 ชัว่ โมง (Figure 3) พบว่าการเชื่อมอนุภาคทองคากับ IgG-linker มีความเสถียรและมี
ความหนาแน่นของ IgGบนอนุภาคทองคามากกว่าการเชื่อมอนุภาคทองคากับ IgGปกติโดยค่าการดูดกลืนแสง
สูงสุด ของการเชื่อม อนุภาคทองคากับ IgG-linker ที่ เวลา 0 ชัว่ โมง 24 ชัว่ โมง และ 48 ชัว่ โมงมีค่ามากกว่าค่า
การดูดกลืนแสงสูงสุด ของการเชื่อมอนุภาคทองคากับ IgGปกติและเมื่อเวลาผ่านไปพบว่า ค่าการดูดกลืนแสง
สูงสุดของการเชื่อมอนุภาคทองคากับ IgG-linker ลดลงเล็กน้ อยและหยุดอยู่ที่ระหว่าง 0.3155 – 0.3194 ในขณะ
ที่คา่ การดูดกลืนแสงสูงสุด ของการเชื่อมอนุภาคทองคากับ IgGปกติมีคา่ ลดลงอย่างรวดเร็ วใน 48 ชัว่ โมง
จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิการเก็บรั กษาอนุภาคทองคาที่เชื่อมกับแอนติบอดี ้มีผลต่อความเสถียร
ของแอนติบอดี ้บนอนุภาคทองคาด้ วย โดยพบว่าการเก็บรักษาอนุภาคทองคาที่เชื่อมกับแอนติบอดี ้ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
ทาให้ แอนติบอดี ้หลุดออกจากอนุภาคทองคาได้ ง่ายและเร็ วกว่าที่ อุณหภูมิ 4oC ทัง้ สองกรณี คือทัง้ การเชื่ อม
อนุภาคทองคากับ IgG-linker และ การเชื่อมอนุภาคทองคากับ IgGปกติ (Figure 3, 4) แต่ในกรณีของการเชื่อม
ด้ วย IgG-linker ก็ยังมีความเสถียรมากกว่า IgGปกติถึงแม้ จะเป็ นที่อุณหภูมิห้องก็ตามแต่ค่าการดูดกลืนแสง
สูงสุด ของการเชื่อมด้ วย IgG-linker หยุดอยู่ที่ 0.341-0.374 ที่ 48 ชัง่ โมง (Figure 3) ในขณะที่การเชื่อมด้ วย IgG
นัน้ IgGหลุดออกจากอนุภาคทองคาทังหมดที
้
่อณ
ุ หภูมิห้อง ที่ 48 ชัว่ โมง (Figure 4) โดยค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด
กลับไปเท่ากับอนุภาคทองคา (Control) ที่ 48 ชัว่ โมง
การทดสอบปริมาณต่าสุดที่ชุดตรวจสอบโปรตีนสามารถตรวจพบโปรตีน Cry9c ได้
ดาเนินการทดสอบหาปริ มาณต่าสุดที่ชุด Strip test สามารถตรวจพบโปรตีน Cry9Cได้ โดยเจือจาง
โปรตีนและทดสอบชุด Strip test จากความเข้ มข้ น 50 ng/µl, 25 ng/µl, 10 ng/µl, 5 ng/µl, 1 ng/µl (Figure 5)

Figure 5แสดงการทสอบหาปริ มาณต่าสุด (LOD) ที่ชดุ ตรวจสอบโปรตีน Cry9C
จะสามารถตรวจพบโปรตีน Cry9C และมองเห็นด้ วยตาเปล่า
จากการทดลองทดสอบหาปริ มาณต่าสุดที่ชุด Strip test สามารถตรวจพบโปรตีน Cry9Cได้ พบว่าที่
ความเข้ มข้ นของโปรตีน Cry9C10 ng/µl ยังพบ Test-line ปรากฎจางๆ จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าชุด Strip test
ตรวจหาโปรตีน Cry9Cสามารถตรวจพบโปรตีน Cry9Cได้ ถึงความเข้ มข้ น 10 ng/µl (Figure 5)เวลาที่ใช้ ในการ
เกิดปฏิกิริยาจนสามารถมองเห็นได้ ชดั เจนประมาณ 20 นาทีและเมื่อนาไปเก็บรักษาพบว่าในระยะเวลาสามเดือน
ชุดตรวจสอบยังสามารถตรวจพบโปรตีน Cry9C ได้ ทงที
ั ้ ่เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4oC และ อุณหภูมิห้อง
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สรุป
การเชื่อม IgGกับอนุภาคทองคาแบบ Nearly covalent ทาให้ พนั ธะของอนุภาคทองคาและIgGมีความ
เสถี ยรกว่าการเชื่ อมแบบ Electrostatic forceเมื่อนาไปผลิตเป็ นชุดตรวจสอบโปรตีน พบว่าการพ่นอนุภาค
ทองค า-IgG ที่ อัตรา 15ไมโครลิ ตร/เซนติ เมตร ดี ที่ สุด ทัง้ นี จ้ ากการทดสอบปริ มาณความเข้ มข้ น ต่าสุด ที่ ชุ ด
ตรวจสอบสามารถตรวจพบโปรตีน CRY9C ได้ คือ10นาโนกรั ม/ไมโครลิตร เวลาที่ ใ ช้ ใ นการเกิ ดปฏิ กิ ริย าจน
สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนประมาณ 20 นาทีโดยสามารถเก็บชุดตรวจสอบได้ เป็ นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
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การศึกษาแหล่ งความร้ อนเชิงเหนี่ยวนาเพื่อใช้ กับการอบแห้ ง
Study of Induction Heating Source for Drying Application
จีระพงศ์ ศรีวชิ ัย1*
Geerapong Srivichai1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งความร้ อนเชิงเหนี่ยวนาสาหรับการอบแห้ ง โดยอาศัยอินเวอร์ เตอร์
แบบเต็มบริ ดจ์เป็ นแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าความถี่สงู ให้ กบั ภาระเหนี่ยวนาไปยังแผ่นโลหะ ซึง่ อินเวอร์ เตอร์ นี ้ถูกควบคุม
กาลังไฟฟ้าด้ านขาออก แบบการปรับเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ PWM ทดลองเลื่อนมุมเฟส ตังแต่
้ มมุ 0 – 180 องศา มี
ช่วงกาลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 1.05 กิโลวัตต์ จะให้ อณ
ุ หภูมิที่แผ่นโลหะจากอุณหภูมิเริ่ มต้ นจนถึงอุณภูมิสดุ ท้ ายเท่ากับ
110 o C ภายในระยะเวลา 2 นาที โดยให้ ประสิทธิภาพสูงสุดของอินเวอร์ เตอร์ เท่ากับ 94.12 % และประสิทธิภาพทาง
ความร้ อนของแผ่นโลหะเท่ากับ 73.90 %
ABSTRACT
The objective of this research is to study an induction heating system for drying application. The fullbridge inverter is employed to be a high-frequency power source for the inductive load so that the
electromagnetic field can be generated and spread through the stainless steel sheet. The output power of the
inverter can be controlled by adjusting the phase-shift of the PWM signal, within 0-180 degree. From the
experimental results, the temperature of the stainless steel sheet increases from the initial value to the last
maximum steady value of approximately 110 o C can be achieved, within 2 minutes of the maximum electrical
power input of 1.05 kW. The efficiency of the inverter and the thermal efficiency of the stainless steel sheet are
94.12% and 73.90%, respectively.

Key Words: drying, induction heating, phased-shift PWM
* Corresponding author; e-mail address: geerapongs@gmail.com
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 47160
Department of Electrical Engineering, Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan,
Sakonnakhon Campus, 47160
1

247

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

คานา
การใช้ พลังงานไฟฟ้า ให้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพนัน้ ทาอย่างไรจึงจะคุ้มค่าเกิ ดผลประโยชน์ สูงสุด และ
ประหยัดค่าใช้ จ่าย ซึง่ ถือว่ามีความสาคัญ และจาเป็ นอย่างยิ่ง หากมองถึงภาระทางไฟฟ้าประเภทเครื่ องอบแห้ งจะ
เห็นว่ามีอตั ราความสิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ค่อนข้ างสูงต่อการใช้ งานแต่ละครัง้ เนื่องจากการผลิตความร้ อนของ
เครื่ องอบแห้ งซึง่ นิยมใช้ แท่งความร้ อน หรื อลวดความต้ านทาน (Resistance wire) โดยจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านลวด
ความต้ านทานเพื่อเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานความร้ อนจากความต้ านทานของขดลวดเองโดยใช้ อากาศเป็ นตัวพาความ
ร้ อนจากตัวลวดความต้ านทานไปยังบริ เวณต่าง ๆ ภายในเครื่ องอบแห้ ง ดังนันขนาดของลวดความต้
้
านทานจึงมีผล
โดยตรงกับมวลการพาความร้ อน อีกทังการสร้
้
างความร้ อนดังกล่าวจะให้ ประสิทธิภาพที่ต่า สาเหตุมาจากพลังงาน
ความร้ อนส่วนหนึง่ ได้ สญ
ู เสียไปกับลวดความต้ านทานเอง หากพิจารณาพลังงานร่ วม อย่างงานวิจยั ของธีรเดช และ
คณะ.(2553) ได้ ออกแบบเครื่ องอบแห้ งที่ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานหลัก และพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงาน
เสริ มด้ วยลวดความต้ านทานพิกดั กาลังไฟฟ้า1.6 กิโลวัตต์ จากการศึกษาของอาไพศักดิ์ และ ธนภัทร.(2550) โดย
เปรี ยบเทียบการอบแห้ งด้ วยลมร้ อนและลมร้ อนร่ วมรั งสีอินฟราเรด ใช้ อปุ กรณ์ ให้ ความร้ อนเป็ นแท่งรั งสีอินฟาเรด
ขนาด 0.65 กิโลวัตต์ กับลวดความต้ านทานขนาด 0.8 กิโลวัตต์ และงานวิจยั ของภราดร และคณะ.(2557) ศึกษา
จลนพลศาสตร์ ของการอบแห้ งเส้ นหมี่โคราชด้ วยอินฟาเรดร่ วมกับลมร้ อน กาลังไฟฟ้าของอินฟาเรดมีขนาด 0.6
กิโลวัตต์ และลมร้ อนผลิตจากลวดความต้ านทานขนาด 5 กิโลวัตต์ นอกเหนือจากการผลิตความร้ อนด้ วยลวดความ
ต้ านทานแล้ ว นัน้ วิ ธี ก ารผลิ ต ความร้ อนอีก รู ป แบบหนึ่งถูก พัฒ นาขึน้ มา คือ วิ ธี ก ารให้ ความร้ อนเชิ งเหนี่ ย วน า
(Induction heating) เป็ นการแปลงพลังงานไฟฟ้า ไปเป็ นพลังงานความร้ อนด้ วยการเหนี่ยวนาทางสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าโดยจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สงู ให้ กบั ขดลวดเหนี่ยวนาขณะสภาวะเรโซแนนซ์ที่ความถี่เดียวกันส่งผลให้
เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบริ เวณแผ่นโลหะทาให้ เกิ ดความร้ อนขึน้ ที่ผิวโลหะนัน้ สามารถเพิ่มอุณหภูมิ ขึน้ ได้ อย่ าง
รวดเร็ วและมีความสูญเสียกาลังไฟฟ้าต่า ซึง่ ถือว่าเป็ นวิธีการผลิตความร้ อนที่มีประสิทธิภาพสูง จากข้ อดีของวิธีการ
ผลิตความร้ อนดังกล่าว ดังนันงานวิ
้
จยั นีจ้ งึ ได้ ศกึ ษาการผลิตความร้ อนเชิงเหนี่ยวนาโดยควบคุมค่ากาลังไฟฟ้าแบบ
ปรับเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ PWM มาใช้ เพื่อลดอัตราความสิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของ
การผลิตพลังงานความร้ อนให้ กบั การอบแห้ งไปทดแทนการผลิตพลังงานความร้ อนรู ปแบบอื่น ๆ ที่ใช้ ไฟฟ้าต่อไป

ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
1. ความสัมพันธ์ ของพลังงาน
พลังงานไฟฟ้านัน้ สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็ นพลังงานความร้ อนได้ ด้วยสมการที่ (1) นั่นคือ
Pt

เมื่อ

P
t



(1(

Q

คือ กาลังไฟฟ้า
คือ ระยะเวลา

(W)
(s)

พลังงานความร้ อนที่วตั ถุนนั ้ ๆ ที่ได้ รับจากเหตุผลใด ๆ มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างไรหาได้ จากสมการที่ (2)
Q

เมื่อ

Q



(2)

m c ΔT

คือ พลังงานความร้ อน

(J)
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คือ มวลของวัตถุ
คือ ความจุความร้ อนจาเพาะ
คือ ผลต่างของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

(kg)
(J/kg. o C )
(oC)

2. พืน้ ฐานการเกิดความร้ อนเชิงเหนี่ยวนา
การเกิดความร้ อนดังกล่าวนีจ้ ะอาศัยปรากฎการณ์ ของการเหนี่ยวนาทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปรากฎการณ์ทาง
ผิ ว และการถ่ า ยโอนความร้ อน (Davies,1979 ; Application notes AN9012, 2000) ซึ่ ง อธิ บ ายได้ เหมื อ นกั บ
หลักการของหม้ อแปลงไฟฟ้า โดยความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดทุติยภูมิมีคา่ ดังสมการที่ (3)
Is

เมื่อ

Is
Ip

Ns
Np

=

 Np 
Ip 

 Ns 

คือ กระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดทุติยภูมิ
คือ กระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดปฐมภูมิ
คือ จานวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ
คือ จานวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ

(3(
(A)
(A)
(Turn)
(Turn)

(a( Induction Heating
(b) Secondary short
Figure 1 Basics of Induction Heating
ใน Figure 1 (a) แสดงการให้ ความร้ อนกับแผ่นโลหะอาศัยการเหนี่ยวนาทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเปรี ยบเทียบทัง้
ระบบเสมือนหม้ อแปลงไฟฟ้า ใน Figure 1 (b) ซึ่งขดลวดสร้ างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะเสมือนขดลวดปฐมภูมิของ
หม้ อแปลงไฟฟ้า ที่ มีจานวนรอบเท่ากับจานวนรอบของขดลวดสร้ างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และแผ่น โลหะเสมือน
ขดลวดทุติยภูมิของหม้ อแปลงที่มีจานวนเพียงรอบเดียว โดยความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดทุติยภูมิมีคา่
Is

=

Ip N p

(4(

จากสมการที่ (4( จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดทุติยภูมิมีค่าแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้าด้ านขดลวดปฐมภูมิ
พิ จ ารณา Figure 1 (b) เมื่อจ่ ายไฟฟ้ ากระแสสลับ เข้ าสู่ข ดลวดเหนี่ ยวน าจะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของเส้ นแรง
แม่เหล็กไฟฟ้ารอบ ๆ ขดลวด ซึ่งจานวนรอบของการเปลี่ยนแปลงจะแปรผันตรงกับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ความเข้ มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะแปรผันตรงตามปริ มาณกระแสที่ ไหลผ่านขดลวดเหนี่ ยวนา ส่งผลให้ เกิ ด
กระแสไฟฟ้าไหลวนบริ เวณพื ้นผิวของแผ่นโลหะ เกิดการแปรเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานความร้ อนขึ ้นบริ เวณผิวโลหะนัน้
โดยมีระยะความลึกผิวความร้ อนเป็ นไปตามปรากฎการณ์ทางผิว (Skin depth effect) ดังแสดงในสมการที่ (5)
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δ

เมื่อ

δ


μ

ω

2
μω

=

คือ ความลึกผิว
คือ ความต้ านทานจาเพาะของแผ่นโลหะ
คือ ความซึมซาบของแผ่นโลหะ
คือ ความเร็ วเชิงมุม

=


f

(5(

(meters)
(  -m)
(Wb/At-m)
(rad/sec)

จะเห็ น ว่ า ความลึ ก ผิ ว มี ค วามสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความซึ ม ซาบของแผ่ น โลหะกั บ อุ ณ หภู มิ ความเข้ ม
สนามแม่เหล็ก และความถี่ (Davies and Simpson, 1979) จากปรากฏการณ์ ทางผิวนีแ้ สดงได้ ว่าความร้ อนเปลี่ยน
รู ปได้ จากพลังงานไฟฟ้าร่ วมกันทาให้ ได้ พลังงานบริ เวณพื ้นผิวโลหะ ดังนันโลหะประเภทที
้
่เกิดการเหนี่ยวนาได้ ดีควร
มีคา่ ความลึกผิวที่ต่า มีคา่ ซึมซาบได้ สมั พัทธ์ และมีค่าความต้ านทานจาเพาะสูงจึงไม่จาเป็ นต้ องใช้ สญ
ั ญาณความถี่
สูงมากก็สามารถเกิ ดความร้ อนได้ ดี จากงานวิจัย Young-Sup et al, (1999) และ Yuki et al, (2008) พบว่าเหล็ก
และสแตนเลส มีคุณสมบัติดีกว่าทองแดง และอลูมิเนียม ที่ความถี่ประมาณ 20 กิโลเฮิรตซ์ โดยให้ ค่าความลึกผิว
เท่ากับ 0.11 mm.
3. หลักการของวงจรเรโซแนนซ์
การแปรเปลี่ยนจุดความถี่เรโซแนนซ์เนื่องจากความร้ อนของแผ่นโลหะที่สูงขึน้ ในสภาวะเรโซแนนซ์ ข อง
วงจรR L C พบว่าที่ความถี่ค่าหนึ่งโดย X  X มีผลให้ ค่าอิมพีแดนซ์มีค่าต่าสุด นัน่ คือ Z  R + j(X  X )
 R ส่งผลให้ เกิดกระแสไหลในวงจรสูงสุด โดยความถี่เพิ่มขึ ้นทาให้ X เพิ่มเป็ นเชิงเส้ น ในทางกลับกันค่า X จะ
ลดลงเมื่อความถี่เพิ่มขึ ้น แต่คา่ X จะเท่ากับศูนย์ ผลรวมของรี แอคแตนซ์ ซึง่ หาความถี่เรโซแนนซ์ ได้ จากสมการ
L

L

C

L

C

C

C

XL



2 f L

(6)

XC



1
2 f C

(7)

fr



1
2

LC

(8)

สมการที่ (8( ความถี่ เ รโซแนนซ์ f มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ค่า ความน าของภาระจากการเปลี่ ย นขดลวด
เหนี่ยวนากับแผ่นโลหะ และค่าความเหนี่ยวนาของภาระยังได้ รับผลจากค่าความซึมซาบที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
อุณหภูมิที่สงู ขึ ้นของแผ่นโลหะ (Shigehiro and Minoro,1996)
r

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ชุดทดลอง
1.1 งานวิจยั นี ้ใช้ แผ่นโลหะตัวอย่างประเภท Stainless steel – Grade 304 มีขนาด 0.2  0.3  0.05 m3
โดยมีพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ของแผ่นโลหะ คือความจุความร้ อนจาเพาะของแผ่นโลหะเท่ากับ 530 J/kg. o C ความ
หนาแน่น เท่ากับ 8,060 kg/m3 และปริ มาตรของแผ่นโลหะเท่ากับ 3  10-4 m3 ให้ อุณหภูมิสุดท้ ายบนแผ่นโลหะ
เท่ า กับ 120 o C แทนในสมการที่ (2( จะได้ พ ลัง งานความร้ อนของแผ่ น โลหะเท่ า กับ 121,746 J ค านวณหา
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ก าลัง ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ใ นการเพิ่ ม อุณ หภูมิ ข องแผ่ น โลหะจาก 25 o C ถึ ง 120 o C ภายในระยะเวลา120 นาที จะได้
กาลังไฟฟ้าที่เกิดจากความร้ อนเท่ากับ 1.01 กิโลวัตต์
1.2 ภาระวงจรเรโซแนนซ์ ประกอบด้ วย ขดลวดเหนี่ยวนาเป็ นตัวสร้ างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ ลวดตัวนา
ทองแดงเบอร์ 30 SWG. มีเส้ นผ่านศูนย์ กลางเท่ากับ 0.314 mm.จานวน 40 เส้ นพันตีเกลียวเข้ าด้ วยกันเพื่อลด
ปรากฎการณ์ ทางผิวตัวนาเนื่องจากความถี่ใช้ งานโดยเส้ นผ่านศูนย์ กลางรวมกัน 2.5 mm.หลังจากนัน้ นาลวดที่ตี
เกลียวแล้ ว ออกแบบการพันเป็ น วงขด (Spiral coil) จานวน 30 รอบการพัน วัดค่าความเหนี่ ย วนาของขดลวด
ดังกล่าวด้ วยเครื่ องวัด RLC ถูกวางอยู่ภายใต้ แผ่นโลหะที่ระยะห่าง 10 mm. ส่วนการหาค่าความจุของคาปาซิเตอร์
โดยกาหนดความถี่ ใช้ งานประมาณ 20 กิ โลเฮิ รตซ์ คานวณจากสมการที่ (8(-(10( จะได้ ค่าความเหนี่ ยวนาของ
ขดลวดเท่ากับ 0.24 mH และค่าความจุคาปาซิเตอร์ เท่ากับ 0.33 μ F จากนันอุ
้ ปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ออกแบบสร้ างขึ ้นจะ
ถูกนามาต่อเป็ นภาระในวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรม
1.3 แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าความถี่สูง อาศัยอินเวอร์ เตอร์ แบบเต็มบริ ดจ์ เพื่ อสร้ างรู ปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า
กระแสสลับที่ความถี่ 10 - 30 กิโลเฮิรตซ์ ควบคุมกาลังไฟฟ้าโดยนาเทคนิคการปรับเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ PWM
พิจาณาจาก (Mollov et al, 2004 ; Kifune et al, 2004 ; Yuki et al, 2008) ด้ วยไอซีสาเร็ จรู ปเบอร์ UC 3879N ไป
ขับสวิตซ์ไอจีบีทีในวงจรอินเวอร์ เตอร์ กาหนดให้ ช่วงพิกดั กาลังไฟฟ้าสูงสุดมีคา่ ประมาณ 1 กิโลวัตต์
1.4 อุปกรณ์ และเครื่ องมือวัด ประกอบไปด้ วย เครื่ องวัดอุณหภูมิ (Infrared thermometers : UT303C)
ช่วงการวัด -32  1050oC เครื่ องวัดรู ปคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้า (Oscilloscope : Tektronix TD 2014B) พร้ อมทัง้
สายวัด แรงดัน และโพรบวัด กระแสไฟฟ้ า (Tektronix : A621 AC current probe) เครื่ อ งบัน ทึ ก ค่ า ก าลัง ไฟฟ้ า
(Power logger, Fluke model :1735) สาหรับวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในระบบทังหมด
้

Figure 2 Schematic diagram of induction heating
2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ทดลองปรั บเลื่อนมุมเฟสด้ านขาออกของไอซีกาเนิดสัญญาณ PWM โดยเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ
ครั ง้ ละ 30 องศา ( 0 , 30 , 60 , 90 , 120 , 150 และ 180 องศา( เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงดั น และ
กระแสไฟฟ้าด้ านขาออกของอินเวอร์ เตอร์ โดยบันทึกการวัดรู ปคลื่นสัญญาณด้ วยออสซิลโลสโคป
2.2 ประเมินประสิทธิภาพของอินเวอร์ เตอร์ ในสมการที่ (9(
η Inverter



กาลังไฟฟ้าขาออกอินเวอร์ เตอร์ (kW)
กาลังไฟฟ้าขาเข้ าอินเวอร์ เตอร์ (kW)
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100 %

(9)
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2.3 ทดลองการเหนี่ยวนาความร้ อนให้ กับ แผ่นโลหะ ดังผังใน Figure 2 โดยวัดอุณหภูมิที่แผ่นโลหะด้ วย
เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัลตรวจวัดบนระนาบของแผ่นโลหะทังหมด
้
9 ตาแหน่ง ที่แสดงใน Figure 3 โดยจะนา
อุณหภูมิทงั ้ 9 ตาแหน่งไปเฉลี่ยเพื่อนาข้ อมูลไปคานวณหาพลังงานความร้ อนที่แผ่นโลหะต่อไป

Figure 3 Temperature measurement positions
2.4 ประเมินประสิทธิภาพทางความร้ อนของแผ่นโลหะด้ วยสมการที่ (10(
η

Heat



พลังงานความร้ อนของแผ่นโลหะ (kW)
กาลังไฟฟ้าขาเข้ าของเครื่ อง (kW)



100 %

(10)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 ผลการปรับเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณ PWM ใน Figure 4 (a) – (g) แสดงให้ เห็นว่าสัญญาณขับสวิตซ์
ถูกเลื่อนมุมเฟสครั ง้ ละ 30 องศา ส่งผลให้ แรงดันและกระแสไฟฟ้าด้ านขาออกของอินเวอร์ เตอร์ ขณะเรโซแนนซ์ที่
ความถี่ประมาณ 20 กิโลเฮิรตซ์ ดัง Figure 5 (a) – (g) เมื่อปรับเลื่อนมุมเฟสเข้ าใกล้ มมุ 180 องศา ทาให้ แรงดันไฟฟ้า
ด้ านขาออกของอินเวอร์ เตอร์ มีค่าลดลงจึงส่งผลให้ กาลังไฟฟ้าของอินเวอร์ เตอร์ ลดลงตามไปด้ วย โดยความสัมพันธ์
ระหว่างกาลังไฟฟ้ากับค่าตัวประกอบกาลัง (pf.) ใน Figure 6 พบว่าค่าตัวประกอบกาลังค่อนข้ างดีแม้ ว่าจะปรั บ
เลื่อนมุมเฟสเข้ าใกล้ มุม 150 องศาก็ตาม กระบวนการนี แ้ สดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกาลังไฟฟ้าเป็ นผลให้
อุณหภูมิของแผ่นโลหะเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย ซึง่ ผลทดลองนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Yuki et al, (2008)

Figure 4 Experimental waveforms of VG1 and VG4 for the phase shifted 0o - 180o
(VG1 = VG4 = 2 V/div ; Time = 10 μs /div)
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Figure 5 Experimental waveforms of VO and IO for the phase shifted 0o - 180o
(VO = 100 V/div ; IO = 10 A/div ; Time = 10 μ s/div)
3.2 ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของอิ น เวอร์ เตอร์ ที่ มุ ม การเลื่ อ นเฟสต่ า ง ๆ แสดงใน Figure 7 พบว่ า
ประสิทธิภาพของเครื่ องนี ้มีคา่ สูงสุดเท่ากับ 94.12 % แต่จะมีคา่ ลดลงตามการเลื่อนมุมเฟสที่เพิ่มขึ ้น

Figure 6 Input power regulation performance

Figure 7 Test efficiency of inverter

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของแผ่นโลหะกับกาลังไฟฟ้าด้ านขาเข้ า ที่มมุ เลื่อนเฟสต่าง ๆ ใน Figure
8 พบว่าแผ่นโลหะมีอุณหภูมิ สูงสุด (To) เท่ากับ 110 o C ภายในระยะเวลา 2 นาที ที่ พิกัดกาลังไฟฟ้าด้ านขาเข้ า
เท่ากับ 1.05 กิโลวัตต์ โดยประสิทธิ ภาพทางความร้ อนของแผ่นโลหะ ใน Figure 9 ให้ ประสิทธิ ภาพสูงสุดเท่ากับ
73.9 % จะเห็นว่ามีคา่ ต่ากว่าที่คานวณเล็กน้ อย เนื่องจากเกิดการสูญเสียในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์กาลังที่ใช้ ในการ
สวิตซ์ ดังนันผลที
้
่ได้ จากงานวิจยั นี ้จะถูกนาไปใช้ เป็ นแหล่งผลิตอากาศร้ อนให้ กบั การอบแห้ งผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป

Figure 8 Input power with temperature

Figure 9 Test efficiency of heating
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สรุป
การศึก ษาครั ง้ นี ส้ รุ ป ได้ ว่า การให้ ความร้ อนเชิ งเหนี่ ยวน าให้ กับแผ่ นโลหะขนาด 0.2  0.3  0.05 m3
สามารถควบคุมกาลังไฟฟ้าด้ านขาออกของอินเวอร์ เตอร์ ที่นาเสนอ ได้ ในช่วงตลอดการทางาน โดยความร้ อนที่เกิดขึน้
บนแผ่นโลหะจากอุณหภูมิเริ่ มต้ นจนถึงอุณภูมิสดุ ท้ ายมีค่าเท่ากับ 110 o C ภายในระยะเวลา 2 นาที ที่พิกดั กาลังไฟฟ้า
สูงสุดเท่ากับ 1.05 กิโลวัตต์ โดยจะให้ ประสิทธิภาพของอินเวอร์ เตอร์ และประสิทธิ ภาพทางความร้ อนของแผ่นโลหะ
เท่ากับ 94.12 % และ 73.90 % ตามลาดับ
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สมบัติความเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบฟนอลิกที่เติมผงเถาจากธรรมชาติ
Friction and Wear Properties of Natural Ash-Filled Phenolic Based Composites
เสาวภา ชูศรี1,*, เอกชัย วิมลมาลา1, ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ1 และ ศิรินทร ทองแสง2
Saowapa Choosri1,*, Ekachai Wimolmala1, Narongrit Sombatsompop1 and Sirinthorn Thongsang2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาอิทธิพลของผงเถาจากธรรมชาติประกอบดวยเถาลอยและเถาชานออยที่มีผลตอ
สมบัติความเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบฟนอลิก โดยมีการนําผงเถามาใชแทนที่ผงอะลูมินา
และผงซิลิกาที่เปนวัสดุขัดถูในชิ้นงานดวยปริมาณ 0, 4, 8 และ 12 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เตรียมชิ้นงานดวย
เครื่องอัดขึ้นรูปรอนที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ทดสอบวัดคาความแข็ง ความทนแรงกดอัด วิเคราะห
โครงสรางจุลภาคภายในชิ้นงาน และสมบัติไตรโบโลยีดานความเสียดทานและการสึกหรอที่อุณหภูมิ 25, 100
และ 150 องศาเซลเซียส ผลการวิจัย พบวา การเติมผงเถาจากธรรมชาติสงผลทําใหความแข็งมีแนวโนมลดลง
สวนความทนแรงกดอัดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของชิ้นงานไมเปลี่ยนแปลงใน
ทุกอุณหภูมิทดสอบ สําหรับความตานทานการสึกหรอที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ของชิ้นงานที่เติมผงเถา
ในชวง 0-12 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก มีคาใกลเคียงกัน แตที่อุณหภูมิ 100 และ 150 องศาเซลเซียส ชิ้นงานที่เติมผง
เถามีความตานทานการสึกหรอดีกวาชิ้นงานที่ไมเติมผงเถา

ABSTRACT
This article studied the effect of natural ash (fly ash and bagasse ash) on the friction and wear
properties of phenolic based composites. The natural ash replaced alumina and silica as abrasive
materials in the composites with ash content of 0, 4, 8 and 12 wt% The composites were prepared by
hot press at 170๐C. The properties of phenolic based composites were examined, including
hardness, compressive strength, and microstructural analysis. Tribological properties of the
composites in terms of the coefficient of friction and wear rate at 25, 100 and 150๐C were studied. It
was found that the addition of natural ash led to a reduction of the hardness and an increase in
compressive strength of composites. The coefficient of friction of the phenolic based composites did
not change with ash loading at all test temperature. The wear resistance at 25๐C for the phenolic
based composites was stable at 0-12 wt% of ash, while the wear resistance at 100 and 150๐C of the
composites loaded with natural ash particles was superior to those of the composites without ash.
Key Words: Phenolic / Natural ash / Tribological / Wear
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คํานํา
อุตสาหกรรมการผลิตผาเบรคมีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมรถยนต ระบบเบรคเปนสวนที่สําคัญในดาน
ความปลอดภัยของรถยนต โดยมีผาเบรคเปนตัวสรางแรงเสียดทานกับจานเบรคเพื่อชะลอและหยุดการหมุนของ
ลอ กลาวคือ ในขณะที่ออกแรงเหยียบที่แปนเบรค แรงเหยียบถูกสงไปที่แมปมน้ํามันเบรค (Master cylinder) เพื่อ
ทําหนาที่อัดแรงดันน้ํามันเบรคออกไปตามระบบเบรคไปจนถึงตัวเบรค เมื่อเบรคไดรับแรงดัน ลูกปมน้ํามันเบรค
ดันใหผาเบรคเสียดทานกับชุดจานเบรคที่อยูใกลกับจานดิสกเบรคหรือดรัมเบรค เพื่อใหเกิดแรงเสียดทานทําให
ลอหมุนชาลง เมื่อเพิ่มน้ําหนักเหยียบเบรค แรงดันน้ํามันเบรคเพิ่มมากขึ้น มีความฝดที่ลอเพิ่มขึ้น รถจึงสามารถ
หยุ ด ได ต ามความต อ งการของผู ขั บ ขี่ (John
Remling,1928) ในป จ จุ บั น กระบวนการผลิ ต ผ า เบรคงาน
อุตสาหกรรมมีการใชวัสดุที่มีสวนผสมของสารฟนอลิกเรซิน (Phenolic resin) เพื่อทําหนาที่เปนสารเชื่อมประสาน
(Binder) ยึดสวนประกอบตางๆ ภายในผาเบรค ไดแก สารหลอลื่นชนิดของแข็ง สารเสริมแรง และวัสดุขัดถูอื่นๆ
(ดารณี เจริญสุข, 2555) แตเดิมผาเบรคมีสวนผสมที่สําคัญคือสารแอสเบสตอส (Asbestos) เนื่องจากมีราคาถูก
เบรคเสียงเงียบ เพิ่มความแข็งและความฝดใหกับผาเบรค พบวาฝุนผงของสารแอสเบสตอสที่เกิดจากการสึกหรอ
ของผาเบรคสงผลทําใหเกิดมะเร็งในปอดเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงมีการหลีกเลี่ยงการใชสารแอสเบสตอสเปน
สวนผสมในการผลิตผาเบรค ทําใหผูผลิตผาเบรคเปลี่ยนชนิดของสารตัวเติมเสริมแรงเปนชนิดอื่น เชน เสนใยแกว
โลหะ อะรามิด และเซรามิก เปนตน (D. Chan and G.W. Stachowiak, 2004)
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสารตัวเติมที่มาจากธรรมชาติโดยใชเถาลอยและเถาชานออย ซึ่งเปน
วัสดุเหลือใชจากธรรมชาติและเปนสารตัวเติมที่มีองคประกอบทางเคมีของซิลิกา (Silica, SiO2) และอะลูมินา
(Alumina, Al2O3) (S. Thongsang et al., 2012; S. Kanking et al., 2012) ซึ่งมีคาความแข็งคอนขางสูงสําหรับ
ใชเปนวัสดุขัดถูที่สามารถชวยชะลอการสึกหรอของผาเบรคได (Mustafa Boz, 2007) ดังนั้นจึงนําไปสู
วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของผงเถาจากธรรมชาติที่มีตอสมบัติความเสียดทาน และการสึกหรอ
ของวัสดุเชิงประกอบฟนอลิกที่อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิสูง (100 และ 150 องศาเซลเซียส)
และนอกจากนี้เปนการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑผาเบรคที่มีประสิทธิภาพและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Eco-friendly) ดวย (R. Yun et al., 2010)

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมชิน้ งาน
การเตรียมชิ้นงานเริ่มตนจากการผสมสวนผสมทั้งหมดตามอัตราสวนที่ตองการดังแสดงในตารางที่ 1 ดวย
เครื่องผสมความเร็วสูง (High speed mixer) จากนั้นนําสวนผสมไปขึ้นรูปเปนชิ้นงานทดสอบแทงรูปสี่เหลี่ยม
ขนาด 25 x 25 x 7 มิลลิเมตร3 (มอก. 97-2536) โดยมีขั้นตอนการขึ้นรูปเริ่มจากกระบวนการอัดแหง จากนั้นนํา
ชิ้นงานอัดซ้ําดวยเครื่องอัดขึ้นรูปรอน (Hot press) โดยใชอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส โดยทําการอัดขึ้นรูปรอน
ขั้นที่ 1 ดวยความดัน 100 บาร เปนเวลา 15 นาที และอัดขึ้นรูปรอนขั้นที่ 2 ดวยความดัน 140 บาร เปนเวลา 20
นาที จากนั้นนําชิ้นงานหลังการขึ้นรูปรอนไปอบดวยอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3-4 ชั่วโมง แลวจึงนํา
ชิ้นงานปรับแตงผิวหนาโดยการขัดดวยกระดาษทรายเบอร 100-320 ความหยาบผิวของชิ้นงานประมาณ 5.2 m
(ไมครอน) แลวจึงทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติไตรโบโลยีตอไป
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Table 1 Material formulations of phenolic based composites
Materials
Phenolic resin
Chopped fiber (S-glass)
Graphite (75-100 m)
Silicon carbide (75-100 m)
Barium sulfate (75-100 m)
Abrasives* (75-100 m): Natural ash** (75-100 m)

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Functions
Matrix
Reinforcement
Solid lubricant
Friction modifier
Filler
Abrasives

Content (wt%)
50
15
3
8
12
12:0, 8:4, 4:8, 0:12

*Alumina/silica, **Fly ash and Bagasse ash

การทดสอบสมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
ความแข็ง (Hardness)
การทดสอบความแข็ง ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E384-2003 ดวยเครื่องวัดความแข็งแบบวิคเกอรระดับ
จุลภาค (Micro-Vickers hardness tester) บริษัท Future-Tech รุน FM-700e Type D ประเทศญี่ปุน ใชแรงกด
50 gf (กรัมแรง) เวลากด 10 วินาที
มอดุลัสการกดอัดและความแข็งแรงกดอัด (Compressive modulus and compressive strength)
การทดสอบมอดุลัสการกดอัดและความแข็งแรงกดอัด ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D5467-2010 ดวย
เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine บริษัท LLOYD รุน LR 50K ประเทศอังกฤษ ความเร็วในการทดสอบ
0.5 มิลลิเมตรตอนาที กําหนดเปอรเซ็นตความเครียดที่ 40%
การทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและการสึกหรอ (Friction coefficient and wear)
การทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและการสึกหรอ โดยใชเครื่องทดสอบไตรโบมิเตอรที่อุณหภูมิสูง
(High temperature tribometer) บริษัท CSM-instruments รุน High temperature tribometer ประเทศ
สวิตเซอรแลนด ดวยรูปแบบ Pin-on-disc กําหนดชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบเปนพิน (Pin) ปลายทรงกรวยหัวตัดมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางหัวพิน 2.5 มิลลิเมตร คูสัมผัส (Disc) เปนเหล็กหลอ เกรด FCD450 ความหยาบผิว 0.30.4 m ในการทดสอบใชความเร็วในการทดสอบ 37.7 เซนติเมตรตอวินาที แรงกด 1 นิวตัน ระยะทาง 1
กิโลเมตร ทดสอบ ณ อุณหภูมิหองและอุณหภูมิสูง
การวิเคราะหโครงสรางจุลภาค (Microstructure)
การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคของชิ้นงาน ใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning
Electron Microscope; SEM) บริษัท JEOL รุน JSM-6610LV ประเทศญี่ปุน เพื่อวิเคราะหลักษณะการกระจาย
ตัวและการยึดเกาะของอนุภาคสารตัวเติมกับเนื้อเมทริกซภายในชิ้นงานทดสอบ
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลของการเติมผงเถาจากธรรมชาติที่สงผลตอสมบัติเชิงกลและโครงสรางจุลภาคของวัสดุเชิง
ประกอบฟนอลิก
ความแข็ง (Hardness)
จากรูปที่ 1 แสดงสมบัติเชิงกลดานความแข็งของชิ้นงาน ซึ่งเปนความแข็งที่ผิวของชิ้นงานที่ทําการเติมผง
เถาจากธรรมชาติ ประกอบดวยเถาลอยและเถาชานออยที่ปริมาณ 0-12 wt% พบวา เมื่อเติมผงเถาในชิ้นงาน
สงผลทําใหความแข็งที่ผิวของชิ้นงานมีแนวโนมต่ํากวาชิ้นงานที่ไมเติมผงเถา โดยชิ้นงานที่เติมเถาลอยนั้นเห็นการ
ลดลงของคาความแข็งอยางชัดเจน ที่ปริมาณการเติมเถาลอยที่ 12 wt% ในขณะที่การเติมเถาชานออยมีการ
ลดลงที่ปริมาณ 8-12 wt% ทั้งนี้เนื่องจากผงเถาทั้งสองชนิดที่ทดแทนผงอะลูมินาและผงซิลิกานั้น มีคาความแข็ง
เริ่มตนของอนุภาคผงนอยกวา โดยคาความแข็งเริ่มตนของผงอะลูมินาและผงซิลิกาตามโมฮสเกลมีคาเทากับ 9
และ 7 ตามลําดับ (W.Österle et al, 2014) สวนในกรณีของสารตัวเติมเถาลอยและเถาชานออยมีคาความแข็ง
เริ่มตนตามโมฮสเกลเทากับ 6 (D. Chan and G.W. Stachowiak, 2004; V.S. Aigbodion, 2010) จึงสงผลทําให
คาความแข็งของชิ้นงานโดยรวมไมตางกัน

Figure 1 Hardness of phenolic based composites with ash content
มอดุลัสการกดอัดและความตานทานแรงกดอัด (Compressive modulus and compressive strength)
คามอดุลัสการกดอัดของชิ้นงานที่ทําการเติมผงเถาทั้งสองชนิด แสดงดังรูปที่ 2 โดยคามอดุลัสการกดอัด
นั้นแสดงความสามารถในการตานทานตอการเสียรูปแบบยืดหยุน (Elastic deformation) พบวา เมื่อปริมาณการ
เติมผงเถาเพิ่มขึ้นสงผลทําใหคามอดุลัสการกดอัดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เพราะคามอดุลัสการกดอัดนั้นเปนผลชวง
ที่แรงกดเขาไปทําใหโครงสรางภายในของชิ้นงานเกิดการบีบอัดและสามารถคืนกลับตัวได แตเมื่อไดรับแรง
เพิ่มขึ้นอนุภาคผงและองคประกอบภายในเกิดการเรียงชิดติดกันมากขึ้น หลังจากนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งอนุภาคผงและ
เนื้อเมทริกซเกิดการเลื่อนผานกัน สงผลทําใหเกิดการเสียรูปแบบถาวร (Plastic deformation) แสดงถึงคาความ
ตานทานแรงกดอัดของชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 3 สังเกตเห็นวา คาความตานทานแรงกดอัดของชิ้นงานเมื่อทําการ
เติมเถาลอยลงไปในชิ้นงาน พบวา คาความตานทานแรงกดอัดของชิ้นงานที่เติมผงเถาทั้งสองชนิดในปริมาณ
4 wt% สงผลทําใหคาต่ํากวาชิ้นงานที่ไมเติมผงเถาเพียงเล็กนอย แตเมื่อทําการเติมเถาลอยเพิ่มสูงขึ้นสงผลทําให
คาความตานทานแรงกดอัดไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงสรางจุลภาคของสารตัวเติมทั้ง 3 ชนิด แสดงดังรูปที่ 4 โดยที่
เถาลอยมีลักษณะทรงกลมและผิวเรียบดังแสดงในรูปที่ 4a) เถาชานออยมีลักษณะเปนแทงและมีรูพรุนที่ผิว ดัง
แสดงในรูปที่ 4b) และสารตัวเติมผงอะลูมินา ซึ่งมีลักษณะเปนเม็ดละเอียดระดับนาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4c)
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และพบวา การยึดเกาะกันระหวางเถาลอยกับเนื้อเมทริกซมีการยึดเกาะที่ดีดังแสดงในรูปที่ 5a) ในกรณีการเติม
เถาชานออยเพิ่มขึ้นสงผลทําใหคาความตานทานแรงกดอัดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะลักษณะโครงสราง
ทางจุลภาคของเถาชานออยนั้นเปนอนุภาคที่มีลักษณะเปนแทงและมีความเปนรูพรุนที่ผิว จึงสงผลใหการยึด
เกาะกันระหวางเถาชานออยกับเนื้อเมทริกซเกิดไดดี โดยเนื้อเมทริกซสามารถแทรกตัวเขาไปภายในรูพรุนที่ผิว
ของเถาชานออยไดดังแสดงในรูปที่ 5b) ในลักษณะของการยึดเกาะกันทางกล (Mechanical interlocking)
(D.N.U. Lan et al, 2012) ลักษณะการกระจายตัวของเถาลอยและเถาชานออยภายในชิ้นงาน สวนผสมสามารถ
กระจายตัวไดคอนขางดี สงผลทําใหภายในเนื้อชิ้นงานมีการยึดเกาะกันของอนุภาคผงกับเนื้อเมทริกซ ทําให
ชิ้นงานมีความสามารถในการตานทานตอแรงกด เนื้อวัสดุเกิดการตานแรงกดที่ไดรับจนถึงจุดหนึ่งที่แรงกด
สามารถทําลายแรงยึดเกาะระหวางอนุภาคผงกับเนื้อเมทริกซได สงผลตอชิ้นงานเกิดการเสียรูปอยางถาวรและ
เกิดการแตกหักแบบเปราะขึ้นภายในชิ้นงาน

Figure 2 Compressive modulus of phenolic based Figure 3 Compressive strength of phenolic based
composites with ash content
composites with ash content

a)

SEI 5kV

b)

X1500 10 m

SEI 5kV

X1500 10 m

c)

SEI 5kV

X1500 10 m

Figure 4 SEM pictures of materials (1500x) note: a) fly ash, b) bagasse ash and c) Alumina

a)

b)

Fly ash

SEI

5kV

X800

Bagasse ash

Phenolic resin

Phenolic resin
20 m

SEI

5kV

X800

20 m

Figure 5 SEM micrograph of phenolic based composites (800x)
note: a) 8% fly ash and b) 8% bagasse ash
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ผลของการเติมผงเถาจากธรรมชาติที่สงผลตอสมบัติไตรโบโลยีของวัสดุเชิงประกอบฟนอลิก
สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (Coefficient of friction)
จากรูปที่ 6 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของชิ้นงานที่ทําการเติมผงเถาและไมเติมผงเถา โดยทํา
การทดสอบที่อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิสูง (100 และ 150 องศาเซลเซียส) พบวา เมื่อทํา
การทดสอบที่อุณหภูมิหอง คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของชิ้นงานที่ไมเติมผงเถาและเติมผงเถาทั้งสองชนิดมี
คาใกลเคียงกัน สําหรับการทดสอบที่อุณหภูมิสูง พบวา คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของชิ้นงานมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิสูงสงผลทําใหเนื้อเมทริซเกิดการออนตัวและทําใหการยึดเกาะระหวางเนื้อเมทริกซกับ
อนุภาคผงเกิดนอยลง ดังนั้นเมื่อเกิดการเสียดสีกับวัสดุคูสัมผัส อนุภาคผงตางๆ ในชิ้นงานจึงหลุดออกไดงายขึ้น
ทําใหเศษของการสึกหรอที่มีความแข็งสูงเขาไปแทรกระหวางคูผิวสัมผัสในลักษณะอนุภาคที่สาม (Third body)
และเกิดความเสียดทานแนบติด (Adhesive friction) รวมดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Mohan et al., 2014
อัตราการสึกหรอ (Wear rate)
อัตราการสึกหรอของชิ้นงานที่เติมเถาลอยและเถาชานออยแสดงดังรูปที่ 7 ซึ่งประกอบดวยอัตราการ
สึกหรอที่อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิสูง (100 และ 150 องศาเซลเซียส) จากการทดสอบที่
อุณหภูมิหอง พบวา คาอัตราการสึกหรอของชิ้นงานเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย และเมื่อทําการเติมผงเถาลอยและ
เถาชานออย สงผลทําใหคาอัตราการสึกหรอไมเปลี่ยนแปลง แตเมื่อทําการทดสอบชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง พบวา
คาอัตราการสึกหรอเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการทดสอบ เพราะเนื้อเมทริกซเกิดการออนตัวซึ่งเปนดังคําอธิบาย
กอนหนา และโดยรวมคาอัตราการสึกหรอของชิ้นงานที่ทําการเติมผงเถาทั้งสองชนิดมีคาต่ํากวาชิ้นงานที่เติม
ผงอะลูมินา(ชิ้นงาน 0 %Ash) ทั้งนี้เนื่องจากผงอะลูมินาที่ใชนั้นมีอนุภาคขนาดเล็กระดับไมโครเมตร แสดงดังรูป
ที่ 4c) จึงสามารถกระจายตัวในเนื้อเมทริกซไดคอนขางยาก (Mustafa Boz, 2007) เมื่อทําการทดสอบที่มีการ
เสียดสีกับวัสดุคูสัมผัสสามารถหลุดออกมาไดงาย

a)

b)

Figure 6 Coefficient of friction of phenolic based composites with ash content at various temperature
note: a) fly ash b) bagasse ash

Figure 7 Wear rate of phenolic based composites with ash content at various temperature
note: a) fly ash b) bagasse ash
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ผลการทดลองตามสภาวะการใชงานจริงตามมาตรฐาน มอก. 97-2536
จากการพิจารณาคาความแข็ง ความตานทานแรงกดอัด และลักษณะการยึดเกาะของเนื้อเมทริกซและ
สารตัวเติมภายในชิ้นงานที่ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ คาดวา สูตรที่มีความเปนไปไดที่จะนําไปพัฒนา
เปนผลิตภัณฑผาเบรคไดคือ สูตรที่เติมเถาชานออย 4 wt% จึงนําไปทดสอบตามสภาวะการใชงานจริงของ
ผาเบรคตามมาตรฐาน มอก. 97-2536 โดยทดสอบที่อุณหภูมิ 100, 150 และ 200 องศาเซลเซียส และ
เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไมเติมผงเถา พบวา ชิ้นงานที่ไมเติมผงเถาและชิ้นงานที่เติมเถาชานออย 4 wt% นั้นให
คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและอัตราการสึกหรอผานเกณฑตามที่มาตรฐาน มอก. 97-2536 กําหนดไว แสดง
ดังตารางที่ 2
Table 2 Comparison between without and with natural ash by TIS 97-2536 standard test method
Coefficient of friction
Wear rate (10-7 cm3/N.m)
Temperature
(๐C)
TIS 97-2536
0%Ash
4%BA
TIS 97-2536
0%Ash
4%BA
100
0.300-0.600
0.508
0.494
0.510
0.699
0.531
150
0.250-0.600
0.535
0.538
0.770
0.373
0.323
200
0.200-0.600
0.544
0.552
1.02
0.418
0.307

สรุป
การเติมผงเถาจากธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวยเถาลอยและเถาชานออยในชิ้นงานนั้น สงผลทําใหสมบัติ
เชิงกลดานความแข็งมีแนวโนมลดลงตามปริมาณผงเถาที่เพิ่มขึ้น และสมบัติดานความทนแรงกดอัดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ในสวนของผลที่เกิดจากการเติมผงเถาจากธรรมชาติที่มีตอสมบัติความเสียดทานและการสึกหรอนั้น
พบวา คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของชิ้นงานมีแนวโนมคงที่เมื่อทดสอบที่อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส)
และมีแนวโนมของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเพิ่มสูงขึ้นเมื่อทดสอบที่อุณหภูมิสูง (100 และ 150 องศาเซลเซียส)
ในสวนของความตานทานการสึกหรอของชิ้นงานที่อุณหภูมิหองมีคาใกลเคียงกัน แตที่อุณหภูมิสูงชิ้นงานที่เติม
เถาลอยและเถาชานออยมีความตานทานการสึกหรอดีกวาชิ้นงานที่ไมเติมผงเถา และเมื่อทดสอบชิ้นงานตาม
สภาวะการใชงานจริงของผาเบรค พบวา คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและอัตราการสึกหรอของชิ้นงานผาน
เกณฑตามที่มาตรฐาน มอก. 97-2536 กําหนดไว ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเติมเถาชานออย 4 wt% นั้นเปนสัดสวนที่
สามารถนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑผาเบรคที่มีประสิทธิภาพและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมได
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ผลกระทบของอุณหภูมินํา มันหล่ อลืนทีมีต่อประสิทธิภาพของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์
Impacts of Lubricant Temperature on Turbocharger Efficiency
สุเมธ ไสยผอม1 สถาพร เชือเพ็ง1* และ สืบสกุล คุรุรัตน์2
Sumate Saipom1, Sathaporn Chuepeng1* and Suabsakul Gururatana2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีศึกษาประสิทธิภาพของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ที=ใช้ แบริ= งแบบเข็มซึง= ได้ รับผลกระทบจากอุณหภูมิ
ของนํามันหล่อลื=น เทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ได้ ถกู ติดตังบนแท่นทดสอบโดยใช้ ก๊าซไอเสียจากเครื= องยนต์จริ งโดยสามารถ
ควบคุมอัตราการไหลเชิงมวลและอุณหภูมิขาเข้ าด้ านเทอร์ ไบน์ได้ นํามันหล่อลื=นที=ใช้ ทดสอบเป็ นแบบเกรดรวม
10W-40 อัตราการไหลของนํามันหล่อลื=นถูกควบคุมให้ คงที=ด้วยปัO มภายนอกโดยสามารถแปรเปลี=ยนอุณหภูมิได้
ประสิทธิภาพของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ถูกคํานวณจากอุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลที=ทางเข้ าและทางออก
ของทังด้ านเทอร์ ไบน์และด้ านคอมเพรสเซอร์ ร่ วมกับอัตราเร็ วการหมุนของเพลาเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ผลจากการ
ทดลองแสดงให้ เห็นว่า อุณหภูมิของนํามันหล่อลื=นที=สงู กว่าจะให้ ประสิทธิภาพมากกว่า สิ=งนีแสดงให้ เห็นถึงความ
ต้ องการอุณหภูมินํามันหล่อลื=นที=เหมาะสมสําหรับเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ที=ทํางานในสภาวะรุ นแรงภายใต้ ช่วงกรอบ
สมรรถนะที=ออกแบบไว้

ABSTRACT
This research worked on the efficiency of a needle bearing type turbocharger as affected by
temperature of lubricant. The turbocharger was installed on a test bench using a known component
exhaust gases with controllable mass flow and temperature intake to the turbine side. A multi-grade
lubricant oil 10W-40 was tested. The lubricant flow rates were kept constant by external supply with
inlet temperature variation. The turbocharger efficiencies were determined by the measured inlet and
outlet temperatures, pressures and flow rates for both turbine and compressor sides as well as the
shaft rotational speeds. The experimental results were revealed that the higher inlet temperatures of
the lubricant resulted in higher turbocharger efficiencies. It suggested that a temperature controller
for the lubricant oil was required for suitability in such harsh environments for turbocharger to operate
within the design performance window.
Key Words: compressor, efficiency, lubricant, temperature, turbine, turbocharger
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คํานํา
เทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ในปั จจุบนั ได้ รับการยอมรับและความสนใจจากบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ที=มีแนวโน้ มการใช้
งานเพิ=มมากขึน โดยมีข้อดีคือ การเพิ=มกําลังเครื= องยนต์โดยไม่ต้องขยายปริ มาตรความจุกระบอกสูบ และลดการ
ปล่อยก๊ าซไอเสียบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ=งสําหรับเครื= องยนต์ดีเซล นอกจากนี เทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ได้ เริ= มใช้ กัน
อย่างแพร่ ห ลายกับ รถยนต์ และเครื= องยนต์ ประเภทอื= น เช่น เครื= อ งยนต์ ดี เซลระบบฉี ดเชื อเพลิ งรางร่ วม และ
เครื= องยนต์แก๊ สโซลีนระบบฉีดตรงเข้ าห้ องเผาไหม้ (GDI) เนื=องจากมีแต่อากาศและก๊ าซค้ างในกระบอกสูบเท่านัน
ในจังหวะอัดโดยปราศจากเชือเพลิงที=เป็ นข้ อจํากัดของการน็อคในเครื= องยนต์ (Bontempo et al., 2015)
ความร้ อนเป็ นปั จจัยหนึ=งที=ส่งผลกระทบต่อเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ เนื=องจากเทอร์ ไบน์ต้องถูกไอเสียร้ อนไหล
ผ่านตลอดเวลาที=เครื= องยนต์ทํางาน และถ่ายโอนความร้ อนไปยังแกนเพลาของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ซึง= ต้ องรับภาระ
ทังหมุนด้ วยความเร็ วรอบสูงภายใต้ อณ
ุ หภูมิสงู แกนเพลาที=รองรับด้ วยบูชและแบริ= งจึงจําเป็ นต้ องมีการหล่อลื=น
และระบายความร้ อนด้ วยนํามันหล่อลื=นที=มีการไหลเวียนมาจากระบบหล่อลื=นหลักของเครื= องยนต์และไหลกลับสู่
อ่างนํามันหล่อลื=น (Pastor et al., 2012)
Chun (2008) เปรี ยบเที ยบนํ ามันหล่อลื=นที= มีและไม่มีฟองอากาศผสมภายใต้ สภาวะภาระคงที= ที=
ความเร็ ว 20,000 rpm พบว่าความเสียดทานจากการใช้ นํามันที=มีฟองอากาศผสมมีค่าสูงกว่าเนื=องจากการ
กระจายตัวของความดันที=มากกว่า Pastor et al. (2012) ทดลองตัดระบบหล่อลื=นภายในเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ เพียง
ไม่กี=วินาทีพบว่าจะทําให้ แกนเพลาของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ ว Podevin et al. (2011)
ศึก ษาผลกระทบของอุณ หภู มิ และความดัน ของนํ ามัน หล่ อ ลื= น ภายใต้ ส ภาวะไม่ สูญ เสี ย ความร้ อน พบว่ า
ประสิทธิภาพมีคา่ ไม่เกิน 30% ที=ความเร็ ว 30,000 rpm ผลจากการทดลองแสดงให้ เห็นถึงผลกระทบร่ วมระหว่าง
อุณ หภู มิ นํ ามัน หล่ อ ลื= น และความดัน ที= มี ต่ อ สมรรถนะของคอมเพรสเซอร์ เช่ น อัต ราส่ ว นความดัน กํ า ลัง
ประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ และประสิทธิภาพเชิงกลของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์
Serrano et al. (2013) ศึกษาการสูญเสียพลังงานกลของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ พบว่า ประสิทธิภาพสูงสุด
จะเกิดที=ช่วงความเร็ วรอบสูง ส่วนในความเร็ วรอบตํ=าจะสูญเสียเชิงกลสูง Romagnoli et al. (2011) ทดสอบเทอร์
โบชาร์ จเจอร์ 3 ชนิด พบว่า แบบไม่มีใบปรับมุมทางเข้ าเทอร์ ไบน์ให้ ประสิทธิภาพสูงสุด 80% ที=ความเร็ ว 43 rps
ในขณะที=เทอร์ โบชาร์ จเจอร์ แบบมีใบปรับมุมทางเข้ าช่องเดียวและสองช่องมีประสิทธิ ภาพใกล้ เคียงกันคือ 77%
และ 79% ตามลําดับ ที=ความเร็ ว 28 rps เมื=อปรับมุมใบพัด 60 องศา
Deligant et al. (2012) อธิ บายการไหลของก๊ าซไอเสียที=มีความเร็ วและความร้ อนสูง สามารถทําให้
ใบพัดของเทอร์ ไบน์และคอมเพรสเซอร์ หมุนด้ วยความเร็ วรอบสูงในบางรุ่ นและบางสภาวะหมุนเกินกว่าแสนรอบ
ต่อนาที เพราะมีทงการขยายตั
ั
วของความร้ อนที=เกิดจากการเผาไหม้ และความเร็ วของไอเสีย เมื=อเทอร์ โบชาร์ จ
เจอร์ ทํางานที=ความเร็ วรอบสูงจะทําให้ เกิดความเสียดทานที=แบริ= งของแกนเพลา และในขณะเดียวกันจะส่งผลทํา
ให้ อตั ราการไหลของนํามันหล่อลื=นสูงขึนไปด้ วย
จากงานวิจยั ที=ผ่านมาพบว่า ยังมีประเด็นที=ต้องทําการศึกษาในส่วนของอุณหภูมินํามันหล่อลื=นที=ส่งผล
กระทบต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ โดยเฉพาะนํามันหล่อลื=นที=มีความหนืดตํ=าทํางานที=
สภาวะภาระเบา อันเป็ นช่วงที=เทอร์ โบชาร์ จเจอร์ เกิดความเฉื= อย (turbo-lack) ซึ=งเป็ นที=มาของวัตถุประสงค์ใน
งานวิจยั ที=นําเสนอในบทความนี
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
แท่นทดสอบเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ที=ใช้ ในการศึกษาเป็ นไปตามแผนผังดังแสดงใน Figure 1 ประกอบด้ วย
(1) หน่วยสร้ างก๊ าซขับดันเทอร์ ไบน์ (2) หน่วยควบคุมนํามันหล่อลื=น (3) หน่วยเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ และ (4) หน่วย
อุปกรณ์การวัดส่วนควบ โดยมีรายละเอียดดังนี
หน่วยสร้ างก๊ าซขับดันเทอร์ ไบน์ ใช้ เครื= องยนต์ดีเซล Nissan รุ่ น TD27 ปริ มาตรความจุกระบอกสูบ
2,700 cc ทํางานที=ความเร็ วรอบ 2,000 rpm สร้ างก๊ าซไอเสียที=มีองค์ประกอบหลักโดยโมล ได้ แก่ ออกซิเจน
18.5% คาร์ บอนไดออกไซด์ 1.5% ไอนํา 1.7% และ ไนโตรเจน 78.3% วัดจากเครื= องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียของ
Testo รุ่ น 350XL เพื=อใช้ ในการคํานวณสภาวะก๊ าซขาเข้ าเทอร์ ไบน์
หน่วยควบคุมนํามันหล่อลื=น ใช้ ปัOมนํามันไฮโดรลิคที=ถกู ขับด้ วยมอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้ า โดยสามารถปรับ
อัตราการไหลและควบคุมอุณหภูมิได้ นํามันหล่อลื=นที=ใช้ เป็ นแบบกึ=งสังเคราะห์ตามมาตรฐาน API SN ชันความ
หนืด 10W-40 โดยมีคา่ ความหนืดที= 100°C เป็ น 14.9 cSt และดัชนีความหนืด (viscosity index) มีคา่ เป็ น 152
หน่วยเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ใช้ เทอร์ โบชาร์ จเจอร์ Garrettt รุ่ น M24 มีอตั ราส่วนพืนที=ต่อรัศมี (A/R ratio)
ด้ านคอมเพรสเซอร์ เป็ น 0.80 และอัตราส่วนพื นที= ต่อรั ศมีด้านเทอร์ ไบน์ เป็ น 0.64 ทางเข้ าและทางออกของ
คอมเพรสเซอร์ มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง 52 และ 44 mm ตามลําดับ ในขณะที=ทางเข้ าและทางออกของ
เทอร์ ไบน์มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 45 และ 60 mm ตามลําดับ
หน่วยอุปกรณ์การวัดส่วนควบ ใช้ ตวั วัดอุณหภูมิเป็ นเทอร์ โมคัปเปิ ล (K type) เพื=อวัดอุณหภูมิขาเข้ าและ
ขาออกด้ านคอมเพรสเซอร์ และด้ านเทอร์ ไบน์ ในส่วนของความดันได้ มีการวัดในรู ปของความสูงของนําโดยใช้
มานอมิเตอร์ การวัดอัตราการไหลของสารทํางานทังทางด้ านเทอร์ ไบน์และคอมเพรสเซอร์ (ที=สภาวะ 04 และ 02
ตามลําดับ) ใช้ anemometer ของ Benetech รุ่ น GM8901 การวัดความเร็ วรอบของแกนเพลาเทอร์ โบชาร์ จเจอร์
ใช้ RPM meter ของ Digicon รุ่ น DT-246L แบบไม่สมั ผัสโดยสามารถวัดความเร็ วรอบได้ ถงึ 99,999 rpm
(1) Turbine propulsion unit
Exhaust
Air Fuel
Engine

04

ExhaustTurbine

(3) Turbocharger unit

(2) Lubricant control unit

Exhaust
Lube in

03

02 Air
Lube out

Coolant out
Heat exchanger
Coolant in

Compressor
01
Air
F Lubricant flow meter
Lubricant reservoir

P Pump

Figure 1 Schematic diagram of the turbocharger test bench and apparatus
(Stages: 01 = compressor inlet, 02 = compressor outlet, 03 = turbine inlet and 04 = turbine outlet)
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การคํานวณตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
จากกฏข้ อที=หนึ=งของอุณหพลศาสตร์ (Heywood, 1988) เมื=อคิดให้ การไหลเป็ นแบบคงตัวผ่านปริ มาตร
ควบคุมรอบเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ สําหรับคอมเพรสเซอร์ ประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ (compressor total-to-total
isentropic efficiency, ηCTT) หาจากสมการ (1)
h02s -h01 T02s -T01 (p02 /p01 )(ఊ-1)/ఊ
ηCTT =
=
=
(1)
h02 -h01 T02 -T01 ሺT02 /T01 ሻ-1
เมื=อ h คือ เอนทัลปี T คือ อุณหภูมิ p คือ ความดัน และ γ คือ อัตราส่วนความร้ อนจําเพาะ ตัวห้ อย 0 แสดงถึง
สภาวะนิ=ง (stagnation) ตัวห้ อย s หมายถึงที=สภาวะ isentropic process ก่อนเข้ าคอมเพรสเซอร์ ใช้ สญ
ั ลักษณ์
ตัวห้ อย 1 ในขณะที=ตวั ห้ อย 2 เป็ นสัญลักษณ์ของสภาวะที=ออกจากคอมเพรสเซอร์
กําลังที=ใช้ ในการขับคอมเพรสเซอร์ (Wሶ C ) สามารถคํานวณได้ จากสมการ (2)
mሶ i Cp,i T01

(ఊ-1)/ఊ

p
-Wሶ C = mሶ i Cp,i ሺT02 -T01 ሻ=
ቈቆ 02 ቇ
-1
(2)
ηCTT
p01
เมื=อ mሶ i คือ อัตราการไหลเชิงมวลของก๊ าซผ่านคอมเพรสเซอร์ และ Cp,i คือ ค่าความร้ อนจําเพาะที=ความดันคงที=
ของก๊ าซผ่านคอมเพรสเซอร์
ประสิทธิภาพเทอร์ ไบน์ (turbine total-to-total isentropic efficiency, ηTTT) หาจากสมการ (3)
h03 -h04 T03 -T04
1-(T04 /T03 )
ηTTT =
=
=
(3)
h03 -h04s T03 -T04s 1-(p04 /p03 )(ఊ-1)/ఊ
เมื=อตัวห้ อย 3 เป็ นสัญลักษณ์ ของสภาวะที=เข้ าเทอร์ ไบน์ และตัวห้ อย 4 เป็ นสัญลักษณ์ ของสภาวะออกจาก
เทอร์ ไบน์
กําลังที=ได้ จากเทอร์ ไบน์ (Wሶ T ) สามารถคํานวณได้ จากสมการ (4)
(ఊ -1)/ఊ

p04 e e

(4)
Wሶ T = mሶ e Cp,e ሺT03 -T04 ሻ = mሶ e Cp,e ηTTT T ቈ1- ቆ ቇ
03
p03
เมื=อ mሶ e คือ อัตราการไหลเชิงมวลของก๊ าซผ่านเทอร์ ไบน์ และ Cp,e คือ ค่าความร้ อนจําเพาะที=ความดันคงที=ของ
ก๊ าซผ่านเทอร์ ไบน์
ประสิทธิ ภาพเชิงกลของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ (mechanical efficiency, ηm) สามารถคํานวณได้ จาก
สมการ (5)
-Wሶ C =ηm Wሶ T
(5)
สภาวะการทดลอง
ดําเนินการทดลองโดยกําหนดตัวแปรต้ นเป็ นอัตราการไหลเชิงมวลของก๊ าซไอเสียขาเข้ าเทอร์ ไบน์ให้ อยู่
ในช่วง 0.1 ถึง 0.28 kg/s ซึง= เป็ นอัตราการไหลเชิงมวลของก๊ าซไอเสียที=ปลดปล่อยจากเครื= องยนต์ที= 2,000 rpm
นอกจากนี ยังมีการกําหนดตัวแปรต้ นเป็ นอุณหภูมิของนํามันหล่อลื=นคือ 50°C, 70°C และ 90°C ภายใต้ ตวั แปร
ควบคุมคือ อุณหภูมิของก๊ าซไอเสียเข้ าเทอร์ ไบน์อยู่ที= 105 ± 2°C เพื=อจําลองสภาวะการทํางานที=ภาระเครื= องยนต์
น้ อย ในการนี มีตวั แปรตามได้ แก่ อุณหภูมิและความดันขาเข้ าและขาออกด้ านคอมเพรสเซอร์ และด้ านเทอร์ ไบน์
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อัตราการไหลของสารทํางานทังทางด้ านเทอร์ ไบน์และคอมเพรสเซอร์ และความเร็ วรอบของแกนเพลาเทอร์ โบ
ชาร์ จเจอร์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
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สมรรถนะของคอมเพรสเซอร์
สมรรถนะของคอมเพรสเซอร์ แสดงได้ ในรู ปของอัตราส่วนความดัน (p02/p01) และงานที=ต้องใช้ ในการอัด
ที=แปรผันตามอัตราการไหลเชิงมวลผ่านคอมเพรสเซอร์ แสดงใน Figure 2 และ 3 ตามลําดับ ตลอดช่วงการไหล
เชิงมวลของก๊ าซผ่านคอมเพรสเซอร์ จะมีลกั ษณะลดลงและเพิ=มขึนคล้ ายตกท้ องช้ าง (Heywood, 1988) ในขณะที=
นํามันหล่อลื=นอุณหภูมิ 90°C จะให้ อตั ราส่วนความดันสูงที=สดุ ที=อตั ราการไหลของอากาศเท่ากัน (Figure 2) ทังนี
เป็ นผลมาจากความหนืดของนํามันหล่อลื=นลดลง จึงทําให้ สามารถสร้ างความดันขาออกคอมเพรสเซอร์ ได้ มากขึน
เมื= ออัต ราการไหลเชิ งมวลของก๊ าซผ่ านคอมเพรสเซอร์ เพิ= ม มากขึน (Figure 3) ต้ อ งการงานที= ใช้ ในการขับ
คอมเพรสเซอร์ เพิ=มมากขึน โดยเฉพาะนํามันหล่อลื=นที=อุณหภูมิ 90°C ซึ=งต้ องการงานที=ใช้ ในการขับมากที=สดุ ที=
อัตราการไหลเดียวกัน
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Figure 2 Compressor pressure ratio
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Figure 4 Turbine pressure ratio
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Figure 5 Turbine work

สมรรถนะของเทอร์ ไบน์
สมรรถนะของเทอร์ ไบน์แสดงได้ ในรู ปของอัตราส่วนความดัน (p03/p04) และงานที=สร้ างได้ จากเทอร์ ไบน์
ซึง= แปรผันตามอัตราการไหลเชิงมวลผ่านเทอร์ ไบน์ แสดงใน Figure 4 และ 5 ตามลําดับ ตลอดช่วงอัตราการไหล
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ใน Figure 4 พบว่าอุณหภูมินํามันหล่อลื=นไม่แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของอัตราส่วนความดันที=
แปรผันอยู่ในช่วงแคบและค่อนข้ างคงที=ประมาณ 1.6 เท่า เมื=ออัตราการไหลเชิงมวลของก๊ าซผ่านเทอร์ ไบน์เพิ=ม
มากขึน (Figure 5) เทอร์ ไ บน์ ส ามารถผลิ ต งานได้ เ พิ= ม มากขึน โดยไม่เ ห็ น ความแตกต่างอย่ างชัดเจนของ
ผลกระทบจากอุณหภูมินํามันหล่อลื=นที=มีตอ่ งานที=เทอร์ ไบน์ผลิตได้
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Figure 6 Turbocharger speed
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Figure 7 Mechanical efficiency

ประสิทธิภาพของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์
เมื=ออัตราการไหลของก๊ าซไอเสียผ่านเทอร์ ไบน์ มากขึนทําให้ ความเร็ วรอบของแกนเพลาเทอร์ โบชาร์ จ
เจอร์ เพิ=มขึนด้ วย ดังแสดงใน Figure 6 ทังนี อัตราการไหลของก๊ าซไอเสียผ่านเทอร์ ไบน์สงู สุดประมาณ 0.28 kg/s
ทําให้ เทอร์ โบชาร์ จเจอร์ หมุนเร็ วที=สดุ ประมาณ 17,000 rpm ซึง= ได้ จากการใช้ นํามันหล่อลื=นอุณหภูมิ 90°C และ
เป็ นความเร็ วรอบที=ใกล้ เคียงกับผลจาก Chun (2008) Figure 7 แสดงประสิทธิภาพเชิงกลของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์
ที=แปรผันตามอัตราการไหลเชิงมวลของก๊ าซไอเสียผ่านเทอร์ ไบน์ พบว่า นํามันหล่อลื=นอุณหภูมิ 90°C ส่งผลให้ ค่า
ประสิทธิภาพเชิงกลสูงที=สดุ เมื=อเทียบกับอัตราการไหลของก๊ าซไอเสียที=เท่ากัน อย่างไรตาม ประสิทธิภาพเชิงกลที=
ได้ มีค่าค่อนข้ างตํ=า (<3%) เนื= องจากสภาวะการทํ างานเป็ นแบบภาระตํ=ามาก ซึ=งสอดคล้ องกับผลที= ได้ จาก
Serrano et al. (2013)

สรุ ป
ผลกระทบจากอุณหภูมิของนํ ามันหล่อลื=นที= ใช้ กับเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ ภายใต้ ภาระเบาแสดงให้ เห็นถึง
สมรรถนะของคอมเพรสเซอร์ แ ละเทอร์ ไ บน์ ที= ขึ นกับ อุ ณ หภู มิ ข องนํ ามัน หล่ อ ลื= น อัต ราส่ ว นความดัน ของ
คอมเพรสเซอร์ และงานที=ต้องใช้ ในการอัดแปรผันตามอัตราการไหลเชิงมวลผ่านคอมเพรสเซอร์ โดยนํามันหล่อลื=น
ที=มีอุณหภูมิสูงจะให้ อตั ราส่วนความดันสูง เมื=ออัตราการไหลเชิ งมวลของก๊ าซผ่านคอมเพรสเซอร์ เพิ=มมากขึน
ต้ องการงานที= ใช้ ใ นการขับ คอมเพรสเซอร์ เพิ= มมากขึน โดยเฉพาะนํ ามัน หล่อ ลื=นที= มีอุณหภูมิสูง ในขณะที=
ผลกระทบจากอุณหภูมินํามันหล่อลื=นไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนต่ออัตราส่วนความดันและ
งานที=สร้ างได้ จากเทอร์ ไบน์ เมื=อพิจารณาถึงประสิทธิ ภาพเชิ งกลของเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ พบว่า อุณหภูมิของ
นํามันหล่อลื=นที=สงู กว่าจะให้ ประสิทธิภาพมากกว่า แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของอุณหภูมิของนํามันหล่อลื=นที=
เหมาะสมในการใช้ งาน
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เสถียรภาพของการเผาไหม้ เอทานอลแบบเปี ยกทีรอบเดินเบาภายใต้ สภาวะส่ วนผสมบาง
ในเครื องยนต์ แก๊ สโซลีน
Stability of a Hydrous Ethanol Combustion at Idling under Lean Condition in Gasoline Engine
สุเดชา ศรีสุวรรณ1 สถาพร เชือเพ็ง1* และ สืบสกุล คุรุรัตน์2
Sudecha Srisuwan1, Sathaporn Chuepeng1* and Suabsakul Gururatana2

บทคัดย่ อ
การประยุกต์ใช้ เอทานอลแบบเปี ยกเพื5อทดแทนเชือเพลิงแก๊ สโซลีนได้ แสดงให้ เห็นถึงผลลัพธ์ที5คล้ ายคลึง
กับที5ได้ จากการเผาไหม้ เชือเพลิงแก๊ สโซลีนในแง่ของประสิทธิภาพเชิงความร้ อนและกําลังส่งออกจากเครื5 องยนต์
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นีคือเพื5อลดปริ มาณการฉีดเชือเพลิงเข้ าสู่ห้องเผาไหม้ ของเครื5 องยนต์โตโยต้ า 4 สูบ
ระบบฉี ดเชื อเพลิง เข้ าช่ องไอดี ใ นสภาวะเดิ นเบา เครื5 อ งยนต์ ทํ างานด้ วยเอทานอลแบบเปี ย กภายใต้ ส ภาวะ
ส่วนผสมบางโดยมีการวิเคราะห์เสถียรภาพของการเผาไหม้ ด้วยระบบวัดความดันในกระบอกสูบของเครื5 องยนต์
ค่าสัมประสิทธิKของความแปรปรวนสําหรับค่าความดันยังผลเฉลี5ยบ่งชีและปริ มาณก๊ าซมลพิษถูกใช้ เป็ นตัวบ่งชีถึง
เสถียรภาพของการเผาไหม้ ผลจากการทดลองพบว่า เครื5 องยนต์บริ โภคเอทานอลแบบเปี ยกน้ อยกว่า 12% (โดย
มวล) เทียบกับเอทานอลแบบแห้ งที5ขีดจํากัดของส่วนผสมบาง ณ อัตราส่วนสมมูลเชือเพลิงต่ออากาศเป็ น 0.67

ABSTRACT
The application of hydrous ethanol to replace gasoline fuel has shown to gain similar
outcomes as of gasoline combustion in terms of engine thermal efficiency and power output. The aim
of research is to minimize fuel quantity injected to the combustion chamber of a 4-cylinder port fuel
injection Toyota engine under idle condition. The engine running with hydrous ethanol undergoes
within lean-burn condition as its combustion stability is analyzed using an engine indicating system.
Coefficient of variation in indicated mean effective pressure and emission gases are indicators for
combustion stability. The experimental results have found that the engine consumes lesser hydrous
ethanol by 12% (by mass) compared with those of anhydrous ethanol at the lean limit of fuel-to-air
equivalence ratio of 0.67.
Key Words: anhydrous, combustion, cyclic variation, ethanol, emissions, hydrous, stability
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คํานํา
ในปั จจุบนั ปริ มาณการใช้ เชือเพลิงฟอสซิลมีแนวโน้ มเพิ5มมากขึนอย่างต่อเนื5อง โดยเฉพาะอย่างยิ5งใน
ภาคขนส่งที5มีความสําคัญต่อการขับเคลื5อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน การเสาะแสวงหาเชือเพลิงทางเลือกใหม่
เพื5อมาทดแทนเชือเพลิงฟอสซิลจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก (Bielaczyc et al., 2015) ปั จจุบนั ประเทศไทยได้
มีการส่งเสริ มการใช้ เชือเพลิงทางเลือก ได้ แก่ ไบโอดีเซล และเอทานอล
เอทานอลเป็ น เชื อเพลิ ง ทางเลื อ กสํ า หรั บ เครื5 อ งยนต์ แ ก๊ สโซลี น โดยแบ่ ง เป็ น เอทานอลแบบแห้ ง
(anhydrous ethanol) คือเอทานอลที5ผ่านกระบวนการทําให้ บริ สทุ ธิKจนมีองค์ประกอบที5เป็ นนําอยู่ไม่เกิน ร้ อยละ
0.5 โดยปริ มาตร (เรี ยก E100) และเอทานอลแบบเปี ยก (hydrous ethanol) คือเอทานอลที5ได้ จากกระบวนการ
หมักและกลั5น โดยยังไม่ผ่ านกระบวนการแยกนํ า มีอ งค์ ประกอบที5 เ ป็ น นํ าอยู่ ร้ อยละ 5 โดยปริ มาตร (เรี ย ก
hE100) Kumar et al. (2010) นําเสนอเอทานอลที5ผลิตได้ จากพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้ าวโพด อ้ อย มัน
สําปะหลัง ฯลฯ โดยการนําเอทานอล E100 ไปผสมกับเชือเพลิงแก๊ สโซลีนในสัดส่วนที5แตกต่างกันเพื5 อเป็ น
เชือเพลิงทางเลือก เช่น แก๊ สโซฮอล์ (E10) อีuv (E20) และ อีwx (E85) จึงเป็ นการส่งเสริ มเกษตรกรและยัง ช่ว ย
ลดการปลดปล่อยมลพิ ษบางชนิ ดได้ อีกด้ วย (Kim et al., 2015) อย่างไรก็ต าม หากพิ จ ารณาถึง ต้ นทุนการ
ผลิตจะพบว่า กระบวนการแยกนําออก (Dehydration) ที5ทําให้ เอทานอลแบบเปี ยก (hE100) เป็ นเอทานอลแบบ
แห้ ง (E100) มีต้นทุนสูงและใช้ พลังงานมาก ในขณะที5 คุณสมบัติของเอทานอลแบบแห้ งกับเอทานอลแบบเปี ยกมี
ความใกล้ เคียงกัน (Saffy et al., 2015)
Costa and Sodre (2010) ศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างเอทานอลแบบเปี ยก (มีนําผสม 6.8%) กับแก๊ ส
โซลีน 78% ผสมกับเอทานอล 22% ในเครื5 องยนต์แก๊ สโซลีน 4 สูบ 4 จังหวะ พบว่าแรงบิดและประสิทธิภาพเชิง
ความร้ อนจากการเผาไหม้ เอทานอลแบบเปี ยกจะมีคา่ สูงกว่าแก๊ สโซลีนผสมเอทานอล และการปลดปล่อยมลพิษ
ของเอทานอลแบบเปี ยก เช่น คาร์ บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์ บอนน้ อยกว่าจากการเผาไหม้ แก๊ สโซลีนผสม
เอทานอล แต่ตรงข้ ามกับผลที5ได้ จาก Gupta et al. (2011) ที5ศกึ ษาผลกระทบของเอทานอลแบบเปี ยก (มีนําผสม
10% และ 20%)
จากสภาพการจราจรที5ติดขัด เกิดการเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์และปลดปล่อยมลพิษ เป็ นเหตุให้
ทําการศึกษาเสถียรภาพของเครื5 องยนต์ที5รอบเดินเบาภายใต้ การจ่ายเชือเพลิงให้ น้อยที5สดุ โดยการทําให้ การเผา
ไหม้ เชือเพลิง-อากาศเป็ นส่วนผสมบาง (lean mixture) Wang et al. (2010) ทดลองใช้ เครื5 องยนต์แก๊ สโซลีน 4
สูบ 1.6 ลิตร โดยใช้ เชือเพลิงหลักเป็ นเอทานอลและฉี ดไฮโดรเจนเสริ มเพื5 อวิเคราะห์ ผลกระทบของเครื5 องยนต์
หลังจากมีการเพิ5มไฮโดรเจนภายใต้ รอบเดินเบาและการเผาไหม้ ตามทฤษฎี Ceviz et al. (2012) เติมไฮโดรเจน
กับแก๊ สโซลีนให้ ได้ สว่ นผสมบาง ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการปลดปล่อยไอเสียที5เกิดขึนในเครื5 องยนต์แก๊ สโซลีน
จากงานวิจัยที5 ผ่านมาแสดงให้ เห็ นว่าเอทานอลแบบแห้ งและเอทานอลแบบเปี ยกมีศักยภาพในการ
ทดแทนนํ ามันแก๊ สโซลีน และยังพบว่าสารผสมระหว่างเชื อเพลิงกับอากาศแบบส่วนผสมบางสามารถลดการ
ปลดปล่อ ยมลพิ ษ และทํ า ให้ เ กิ ด การประหยัด เชื อเพลิ ง แต่ ยัง คงต้ อ งคํ านึ ง ถึ ง เรื5 อ งความมี เ สถี ย รภาพของ
เครื5 องยนต์ในรอบเดินเบา จึงเป็ นที5มาของงานวิจัยนี ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของการเผาไหม้ การสินเปลือง
เชือเพลิง และการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้ เอทานอลแบบเปี ยกภายใต้ สภาวะส่วนผสมบางในรอบเดิน
เบา
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อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื องยนต์ และเครื องทดสอบสมรรถนะ
เครื5 องยนต์ที5ใช้ ในการศึกษาเชิงทดลองเป็ นเครื5 องยนต์แก๊ สโซลีนยี5ห้อโตโยต้ า รุ่ น 4A-FE 4 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้ อนด้ วยนํา ระบบฉี ดเชือเพลิงควบคุมด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อมูลจําเพาะดังแสดงใน Table 1
เครื5 องยนต์ได้ ถกู ติดตังกับเครื5 องทดสอบสมรรถนะเครื5 องยนต์แบบใช้ นําเป็ นภาระ ยี5ห้อ Schenck รุ่ น D-400-1e
Table 1 Engine specification
Bore × stroke
Displacement
Maximum torque
Maximum power
Compression ratio

81 mm × 77 mm
1,587 cc
147 Nm at 5,200 rpm
85 kW at 6,000 rpm
9.5:1

เครื องวัดอัตราการไหลของอากาศและเชือP เพลิง
อัตราการไหลของอากาศเข้ าสู่เครื5 องยนต์ ถูกวัดด้ วยเครื5 อง Testo รุ่ น 435 มีความถูกต้ องอยู่ในช่วง
±0.3% ส่วนอัตราการไหลเชิงมวลของเชือเพลิงใช้ เครื5 องวัด CST รุ่ น CDR-6 มีความถูกต้ องอยู่ในช่วง ±0.05 g
เครื องวิเคราะห์ ก๊าซไอเสีย
องค์ประกอบก๊ าซไอเสีย ไฮโดรคาร์ บอน (HC) และคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ถูกวัดด้ วยเครื5 องวิเคราะห์
ก๊ าซไอเสียของ Testo รุ่ น 350-XL โดย HC มีช่วงการวัดอยู่ที5 0-5,000 ppm โดยปริ มาตร ภายใต้ ความถูกต้ อง
±5 ppm และการวัด CO อยู่ในช่วง 0-10% โดยปริ มาตร มีค่าความถูกต้ อง ±5% ระบบการวัดก๊ าซไอเสียด้ วย
เครื5 องวิเคราะห์อยู่บนพืนฐานการวัดแบบแห้ ง
ชุดอุปกรณ์ วัดความดันในกระบอกสูบ
ข้ อมูลความดันในกระบอกสูบที5สมนัยกับตําแหน่งของเพลาข้ อเหวี5ยงถูกใช้ ในการศึกษาคุณลักษณะของ
การเผาไหม้ ความดันจากการเผาไหม้ ในกระบอกสูบ (สูบ 4) ถูกวัดด้ วยตัวรับรู้ ความดันของ Kistler รุ่ น 6052C
มีความไวต่อสัญญาณ -19.90 pC/bar ที5 200°C และมีความเป็ นเชิงเส้ น ±0.4% FSO สัญญาณที5ได้ ถูกส่งไปยัง
ตัวขยายสัญญาณของ Dewetron รุ่ น DEWE-30-4 เพื5อใช้ ในการขยายและปรับแต่งสัญญาณจากตัวรับรู้ ความ
ดัน ในขณะเดียวกัน ตัววัดตําแหน่งของเพลาจาก Digicon ถูกใช้ ในการกําหนดตําแหน่งเพลาข้ อเหวี5ยงของ
เครื5 องยนต์ที5หมุนอยู่ ในการใช้ งานมีการกําหนดอัตราการวัดตําแหน่งของเพลาเป็ น 360 ppr สัญญาณทังหมดถูก
ส่งเข้ าระบบรั บข้ อมูลของ Dewetron รุ่ น DEWE-ORION-0816-100x มีอตั ราการสุ่มข้ อมูล 1 MS/s และใช้
ซอฟแวร์ DEWEsoft V.6.6.8 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความดันในกระบอกสูบจํานวน 120 วัฏจักรต่อเนื5องกันถูก
นํามาเฉลี5ยพร้ อมทังหาค่าทางสถิติเพื5อเป็ นตัวแทนของค่าคุณลักษณะของการเผาไหม้ ในแต่ละสภาวะการทดลอง
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Table 2 Key fuel properties (Nilaphai and Chuepeng, 2014)
Selected properties
Gasoline
E100
Chemical formula
C8H18
C2H6O
Theoretical air-to-fuel ratio
14.6
8.9
Density (kg/l)
0.733 @ 15°C
0.781 @ 30°C
Lower heating value (MJ/kg)
43.15
27.77
Viscosity (cSt)
N/A
1.09
Octane number
95
120

hE100
C1.71H5.52O
8.4
0.798 @ 30°C
26.52
1.20
112

เชือP เพลิง
เชื อเพลิงที5 ใ ช้ เป็ นแก็สโซลีน (gasoline) เอทานอลแบบแห้ ง (anhydrous ethanol, E100) และ
เอทานอลแบบเปี ยก (hydrous ethanol, hE100) ซึง5 คุณสมบัติโดยหลักของเชือเพลิงแสดงใน Table 2
การคํานวณตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
ความดันยังผลเฉลี5ยบ่งชี (indicated mean effective pressure, imep) เป็ นกําลังของเครื5 องยนต์ใน
หน่วยของความดันที5คํานวณจากกําลัง (Pi) ปริ มาตรกระจัด (Vd) และรอบเครื5 องยนต์ (N) ตามสมการ (1)
2Pi
imep=
(1)
Vd N
สัมประสิทธิKความแปรปรวนของความดันยังผลเฉลี5ยบ่งชี (coefficient of variation in indicated mean
effective pressure, COVimep) คํานวณจากค่าเบี5ยงเบนมาตรฐานของ imep (imep ) และค่าเฉลี5ยของ imep
(x̅imep ) ตามสมการ (2) (Heywood, 1988)
imep
x100
(2)
COVimep=
x̅imep
ความดันในกระบอกสูบที5สมนัยกับมุมเพลาข้ อเหวี5ยงสามารถนําไปคํานวณหาเศษส่วนมวลที5เผาไหม้
(mass fraction burnt, xb) ตามสมการ (3) เมื5อ ∆pc คือ ความดันกระบอกสูบที5เปลี5ยนไปเนื5องจากการเผาไหม้
∑io ∆pc
xb = N
(3)
∑o ∆pc
สภาวะการทดลอง
การทดสอบเครื5 องยนต์กระทําภายใต้ รอบเดินเบา (~900 rpm) โดยใช้ เชือเพลิงเอทานอลแบบแห้ ง และ
เอทานอลแบบเปี ยก ต่อไปนีเรี ยก E100 และ hE100 ตามลําดับ เพื5อเปรี ยบเทียบกับแก๊ สโซลีน โดยปรับปริ มาณ
การฉีดเชือเพลิงให้ เกิดส่วนผสมพอดีและปรับปริ มาณเชือเพลิงให้ ลดลงจนกว่าเครื5 องยนต์จะเดินไม่เสถียร

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
คุณลักษณะของการเผาไหม้
Figure 1 แสดงให้ เห็นถึงรู ปแบบของความดันในกระบอกสูบช่วงปลายจังหวะอัดและต้ นจังหวะขยาย
ของเครื5 องยนต์ที5ใช้ เชือเพลิง Gasoline, E100 และ hE100 โดยยังไม่มีการปรับปริ มาณเชือเพลิง ความดันสูงสุด
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จากการเผาไหม้ เรี ยงตามลําดับเป็ น hE100>E100>Gasoline ตามลําดับ ข้ อมูลความดันกระบอกสูบถูกนําไป
คํานวณหาเศษส่วนมวลที5เผาไหม้ ตามสมการ (3) และแสดงใน Figure 2 เมื5อเครื5 องยนต์เดินเบาและไม่ได้ ปรับ
ปริ ม าณเชื อเพลิ ง อัต ราส่ ว นสมมู ล เชื อเพลิ ง ต่ อ อากาศของการเผาไหม้ Gasoline/E100/hE100 เป็ น
1.00/0.99/0.76 ตามลําดับ เมื5อเปรี ยบเทียบระหว่างเชือเพลิง Gasoline กับ E100 ที5มีอตั ราส่วนสมมูลเชือเพลิง
ต่ออากาศพอๆกัน พบว่า E100 สามารถเผาไหม้ ได้ เร็ วกว่า โดยสังเกตได้ จากความชันของกราฟ เนื5 องจากมี
ความเร็ วเปลวไฟแบบราบเรี ยบที5สูงกว่าแก๊ สโซลีน (Costa and Sodre, 2010) หากเป็ นเชือเพลิงเดียวกัน
เครื5 องยนต์ทํางานที5อตั ราส่วนสมมูลเชือเพลิงต่ออากาศมากกว่าจะสามารถเผาไหม้ ได้ เร็ วกว่า เช่น การเผาไหม้
E100 และ hE100 ใน Figure 3 และ 4 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม อัตราเร็ วการเผาไหม้ จะไม่แตกต่างกันมากใน
กรณี hE100 ที5สงั เกตเห็นได้ ใน Figure 4
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Figure 5 แสดงสัมประสิทธิK ความแปรปรวนของความดันยังผลเฉลี5ยบ่งชี (COVimep) โดยที5 การใช้
เชือเพลิง E100 และ hE100 มีแนวโน้ มสูงขึนเมื5อมีการปรับลดปริ มาณเชือเพลิงให้ เกิดส่วนผสมบาง แต่ค่าของ
COVimep ยังอยู่ในช่วง ±20% เมื5อเปรี ยบเทียบกับ Gasoline นอกจากนี hE100 มี COVimep น้ อยกว่า Gasoline
อยู่ 1-2% แสดงให้ เห็นว่าสามารถใช้ เอทานอลแบบเปี ยกทดแทนแก๊ สโซลีนได้ แม้ ในสภาวะรอบเดินเบาและมี
อัตราส่วนสมมูลเชือเพลิงต่ออากาศน้ อยกว่า 1 อย่างไรก็ตาม Heywood (1988) แนะนําว่าปั ญหาในการขับขี5
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ยานพาหนะจะเกิดขึนเมื5อ COVimep มีค่าเกินกว่า 10% Figure 6 แสดงอัตราการบริ โภคเชือเพลิงที5รอบเดินเบา
อัตราการบริ โภคเชือเพลิง hE100 มากกว่า Gasoline อยู่ระหว่าง 0.94-1.07 kg/h คิดเป็ น 170-193% แต่เมื5อนํา
hE100 ไปเปรี ยบเทียบกับ E100 พบว่าอัตราการบริ โภคเชือเพลิงของ hE100 น้ อยกว่าอยู่ระหว่าง 0.1-0.35 kg/h
คิดเป็ น 8-22% ณ ขีดจํากัดของส่วนผสมบางที5อตั ราส่วนสมมูลเชือเพลิงต่ออากาศเป็ น 0.67 เครื5 องยนต์บริ โภค
hE100 น้ อยกว่า E100 อยู่ประมาณ 12% โดยมวล
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Figure 6 Fuel consumption

การปลดปล่ อยก๊ าซไอเสีย
Figure 7 แสดงปริ มาณไฮโดรคาร์ บอนที5ปลดปล่อยจากการเผาไหม้ เชือเพลิงทังสาม เรี ยงตามลําดับจาก
มากไปน้ อย Gasoline>E100>hE100 เมื5อมีการลดปริ มาณการฉีดเชือเพลิง hE100 เทียบกับ Gasoline จะ
พบว่ามีปริ มาณ HC น้ อยกว่าประมาณ 203-221 ppm และเมื5อเทียบกับ E100 จะพบว่าปริ มาณ HC น้ อยกว่า
ประมาณ 20-171 ppm และสําหรับ hE100 กับ E100 มีอตั ราการลดลงของการปลดปล่อย HC ถึงจุดตํ5าสุดที5 
ppm และ 86 ppm ตามลําดับ และจะเพิ5มขึนตามทฤษฎีการเผาไหม้ เมื5อส่วนผสมบางลงอีก (Heywood, 1988)
Figure 8 แสดงปริ มาณ CO ที5ปลดปล่อยจากการเผาไหม้ เชือเพลิงทังสาม เมื5อมีการลดปริ มาณการฉีดเชือเพลิง
hE100 เทียบกับ Gasoline พบว่ามีปริ มาณ CO น้ อยกว่า 2.0-2.5% และเมื5อเทียบกับ E100 จะพบว่าปริ มาณ
CO มากกว่าอยู่ระหว่าง 0.2-1.1% และสําหรับ hE100 กับ E100 มีอตั ราการลดลงของการปลดปล่อย CO ถึง
จุดตํ5าสุดที5 0.2% และ 0% ตามลําดับ และจะเพิ5มขึนตามทฤษฎีการเผาไหม้ เมื5อส่วนผสมบางลงอีก
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สรุ ป
งานวิจยั นีศึกษาขอบเขตของการใช้ เอทานอลแบบเปี ยก (hE100) เป็ นเชือเพลิงทดแทนในเครื5 องยนต์
แก๊ สโซลีนภายใต้ สว่ นผสมบางที5สภาวะเดินเบา จากการวิเคราะห์อตั ราการบริ โภคเชือเพลิง คุณลักษณะของการ
เผาไหม้ และการปลดปล่อยก๊ าซไอเสีย พบว่า hE100 มีความสามารถใช้ ทดแทนเชือเพลิงอื5นได้ ถึงแม้ จะมีอตั รา
การบริ โภคเชือเพลิงมากกว่าแก๊ สโซลีนแต่มีอตั ราการการเผาไหม้ ที5รวดเร็ วกว่า ทังยังมี COVimep ที5 ตํ5ากว่าอยู่
ระหว่าง 1-2% ทําให้ เครื5 องยนต์มีความเสถียรมากกว่าแก๊ สโซลีน และการปลดปล่อยก๊ าซมลพิษทัง HC และ CO
ยังตํ5ากว่าอยู่ในช่วง 203-221 ppm และ 2.0-2.5% ตามลําดับ จึงมีศกั ยภาพที5จะนํา hE100 มาใช้ เป็ นพลังงาน
ทดแทนต่อไป เพื5อเป็ นแนวทางส่งเสริ มเกษตรกรและยังช่วยรักษาสิ5งแวดล้ อมอีกด้ วย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ที5สนับสนุนทุน
ในการวิจยั และทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจยั

เอกสารอ้ างอิง
Bielaczyc, P., J. Woodburn, A. Szczotka and P. Pajdowski. 2015. The impact of alternative fuels on
fuel consumption and exhaust emissions of greenhouse gases from vehicles featuring SI
engines. Energy Procedia 66: 21-24.
Ceviz, M.A., A.K. Sen, A.K. Küleri and I.V. Öner. 2012. Engine performance, exhaust emissions, and
cyclic variations in a lean-burn SI engine fueled by gasoline–hydrogen blends. Applied
Thermal Engineering 36: 314-324.
Costa, R.C. and J.R. Sodre. 2010. Hydrous ethanol vs gasoline-ethanol blend: engine performance
and emission. Fuel 89: 287-293.
Gupta, P., V. Sae-wang, P. Kanbua and Y. Laoonual. 2011. Impact of water contents blended with
ethanol on SI engine performance and emissions. Journal of Research and Applications in
Mechanical Engineering 1: 7-11.
Heywood, J.B. 1988. Internal combustion engine fundamentals. McGraw-Hill, Singapore.
Kim, N., S. Cho and K. Min. 2015. A study on the combustion and emission characteristics of an SI
engine under full load conditions with ethanol port injection and gasoline direct injection. Fuel
158: 725-732.
Kumar, S., N. Singh and R. Prasad. 2010. Anhydrous ethanol: A renewable source of energy.
Renewable and Sustainable Energy Reviews 14(7): 1830-1844.
Nilaphai, O. and S. Chuepeng. 2014. Preliminary study of hydrous ethanol as a fuel for spark ignition
engine on performance and combustion. In 1st International Conference on Engineering
Science and Innovative Technology. 8-10 April 2014, Krabi, Thailand.

276

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Saffy, H.A., W.F. Northrop, D.B. Kittelson and A.M. Boies. 2015. Energy, carbon dioxide and water
use implications of hydrous ethanol production. Energy Conversion and Management 105:
900-907.
Wang, S., C. Ji and B. Zhang. 2010. Effect of hydrogen addition on combustion and emissions
performance of a spark-ignited ethanol engine at idle and stoichiometric conditions.
International Journal of Hydrogen Energy 35: 9205-9213.

277

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

Ultrasound – Assisted Extraction of Phenolic Compounds from Indigenous Vegetables
In Southern Thailand
Supasit Chooklin1*, Armenah Boojan1, Darunee Rodruayruen1, Weerapong Chiansong1
and Sutasinee Sriwilai1

ABSTRACT
Ultrasound-assisted extraction has indicated numerous advantages over traditional extraction
methods for extracting compounds based on plant materials. An objective of the investigation was to
determine optimal conditions in an ultrasound-assisted extraction process of indigenous vegetables
in the south of Thailand. Dried ground of indigenous vegetables (Ficus racemosa L. (Look ching),
Etlingera elatior (Dok dala), Curcuma longa L. (Kamint) and Glochidion perakense hook.f. (Mun pu)
in the south of Thailand (5 g, all edible part of indigenous vegetables) were subjected to ultrasoundassisted extraction at 35-75°C, ratio of raw material with ethanol (60% v v-1) (1:15-1:30 mg mL-1) and
extraction time between 5-60 minutes. Extracts were filtered through filter paper (whatman no.1) and
extracts obtained were used for determination of total phenolic content using Folin – Ciocalteu
reagent and antioxidant activities using 2,2–diphenyl–1–picrylhydrazyl (DPPH). Results showed that
total phenolic contents and antioxidant activities of Glochidion perakense hook.f was found to yield
the highest total phenolic content and antioxidant activity (47.24±0.04 mg GAE g-1 DW and
52.74±0.68%, respectively). Optimum extraction conditions in ultrasound-assisted extraction from
Glochidion perakense hook.f was as follows: solid to liquid ratio of 1:20 mg mL-1, extraction
temperature of 65°C and extraction time of 30 minutes. Under above-mentioned conditions,
experimental total phenolic content and antioxidant activity was 61.50±0.25 mg GAE g-1 DW and
74.05±0.65%, respectively. Glochidion perakense hook.f was considered as a good source of natural
antioxidants

Key Words: Ultrasound – assisted extraction, Phenolic compounds, Indigenous vegetables, Antioxidant activity
*Corresponding author: e-mail: supasit_c@yahoo.co.th
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INTRODUCTION
There is a growing interest concerning lipid oxidation because of its significance for food
deterioration. Lipid oxidation is a complicated free radical chain process involving a variety of
radicals formation. Oxidation is influenced by various parameters e.g. temperature, light, air, physical
and chemical properties of the substrates, and presence of oxidation catalysis or initiators. Use of
antioxidants in lipid-containing foods is one potential method to minimize rancidity, retard formation of
toxic oxidation products, maintain nutritional quality and increase shelf-life of food products
(Maisuthisakul et al. 2007). Since consumers are usually concerned about use of synthetic
antioxidants, such as butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), tert-butyl
hydroxyquinone (TBHQ) and propyl, octyl, and dodecyl gallates in lipid-containing foods, synthetic
antioxidants have been applied for decreasing lipid oxidation during storage of processed food
products tend to cause possible worry among consumers. In addition, use of chemical additives has
raised questions regarding food safety and toxicity (Chang et al. 1977). There is also an interest in
developing natural antioxidants from plants.
Various parts of many Thai indigenous plants are used as food, beverage, medicine, or for
chewing and these are potential sources of new natural antioxidants (Maisuthisakul et al. 2007). Thai
native vegetables have been reported to be good sources of antioxidants, and many also consist of
with anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-mutagenic, and anti-carnogenic related compounds
(Kongkachuichai et al., 2015). Extraction of antioxidant compounds from plants can be carried out in
a variety of ways, for examples, traditional extractions (soxhlet, infusion and maceration), and
supercritical fluid extraction. However, these methodologies have been employed for decades, it is
important to mention that some of them could be a cause of degradation of targeted bioactive
compounds due to high temperature and long extraction time used. There are also some health risk
for analysts because of relatively large number of toxic solvents.
The conventional extraction methods of polyphenols from plants have some limitations
regarding the high solvent consumption, the long extraction time requirement, the improvement of
yield and quality of the extracts. Actually, ultrasound-assisted extraction (UAE) is widely used for
extracting plant compounds in order to overcome these drawbacks (Porto et al., 2013). Ultrasonicassisted extraction (UAE) has been proven to be one of the most promising techniques for extracting
bioactive compounds from plants, and it is relatively adaptable on a small or large scale, in addition it
is a promising technology due to cheaper and fewer instrumental requirements. Use of ultrasound
can enhance extraction process efficacy by increasing mass transfer between solvents and plant
materials. Collapse of cavitation bubbles leads to better cell disruption through formation of microjets
due to asymmetrical bubble collapse near a solid surface. This permits for improved solvent
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penetration into the plant body itself and can also break down cell walls (Toma et al. 2001).
Application of UAE offers many advantages including: less amount of solvent, lower temperatures
and shorter extraction time which is very useful for extraction of thermo-labile and unstable
compounds and also increased extraction yield (Muniz-Marquez et al. 2013). Therefore, objectives of
this work were to investigate influences of solid/liquid ratio, extraction time and extraction temperature
by using UAE on total phenolic contents and antioxidant activities of the indigeneous vegeatable in
the South of Thailand.

MATERIALS AND METHODS
Materials
Plant materials
Thai indigenous vegetables in Souhern Thailand were collected from Nakhon Sri
Thamarat Province, Thailand and as authenticated by the corresponding author. Materials were
washed thoroughly in potable water and dried in a hot air oven at 50°C, 10 hr, then ground to pass
through a 0.25 mm sieve. Power was kept in sealed metalize bags and stored at room temperature
until the analyses.
Chemicals and reagents
Ethanol and Folin-Ciocalteu’s phenol regents were obtained from Merk, Bangkok,
Thailand. Gallic acid and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) were purchased from Fluka
Analyticals, Bangkok, Thailand. All chemicals and reagents were of analytical reagent grade.
Methods
Ultrasound-assisted extraction
Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Thai indigenous vegetables in
the south of Thailand was performed in an ultrasonic bath (120 W, 45 kHz) by employing some
extraction variables including: solid/liquid ratio 1:15, 1:20, 1:25 and 1:30 g mL-1, extraction
temperature 35, 45, 55, 65 and 75°C and time of sonication 5, 15, 30 and 60 minutes consecutively.
Samples (5 g, all edible part of indigenous vegetables) were placed in 100 mL Erlenmeyer
flasks and 100 mL of 60% volume per volume (v v-1) ethanol was added. Sample was submitted to
ultrasonic irradiation at different extraction conditions. Extracts obtained were filtered by vacuum
filtration. Total phenolic contents of Thai indigenous vegetables extracts were determined using
Folin-Ciocalteu method (Yingngam et al., 2014). All calculations about the quantitative analysis were
compared with the calibration curve of gallic acid and the results were expressed as gallic acid
equivalents (mg GAE g-1 dried sample) and antioxidant activities were calculated as follow,
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inhibition (%) = A0-(A1-A2)/A0x100 where A0, A1, A2 are the absorbance value of the DPPH solution
without sample solution, test sample, and sample without DPPH solution, respectively (Yingngam et
al., 2014).
Statistical analysis
All experiments were repeated 3 times; average and standard deviations were calculated.
Statistical analysis was carried out and the comparisons of averages of each treatment were based
on the analysis of variance (ANOVA) at significance level 5%. Values followed by the same letter are
not statistically significant according to Duncan’s multiple range test at significance level p < 0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
Total phenolic contents and antioxidant activities in Thai indigenous vegetables
Phenolic compounds are very important vegetable constituents because they exhibit
antioxidant activities by inactivating lipid free radicals or preventing decomposition of
hydroperoxides into free radicals. The Folin-Ciocalteu method is a rapid and widely-used assay, to
investigate the total phenolic contents but it is known that different phenolic compounds have
different response to Folin-Ciocalteu method. Therefore, in this work, we calculated total phenolic
contents in units of mg gallic acid equivalents of phenolic compounds as shown in Table 1. It was
found that Glochidion Perakense Hook.f (Mun pu) obtain the highest total phenolic content and
antioxidant activity (47.24±0.04 mg GAE g-1 DW and 52.74±0.68%, respectively). Kongkachuichai et
al. (2015) and Tangkanakul et al. (2005) found that the total phenolic content of Glochidion
Perakense Hook.f (Mun pu) was of 47.63 mg GAE g-1 DW and 49.06 mg GAE g-1 FW, respectively.
The wide variation in total phenolic contents in vegetables might arise from the variety of the plant,
plant portions, stage of ripening, place of cultivation, climate condition, fertilization, sample
collection, transportation, sample preparation, and methods of analysis (Rop et al., 2011).
Table 1 Total phenolic content and antioxidant activity of indigenous vegetables in the southern
Thailand.
Scientific name
Local name Phenolic content Antioxidant activity
(mg GAE g-1 DW)
(%)
Ficus racemasa L.
Look ching 18.61 ± 0.26a
36.42 ± 0.69a
Etlingera elatior
Dok dala
20.93 ± 0.34a
38.41 ± 0.69b
Curcuma longa L.
Kamint
34.11 ± 0.08 b
43.04 ± 1.05c
Glochidion Perakense Hook.f. Mun pu
47.24 ± 0.04c
52.74 ± 0.68d
a-d

Means within the same column followed by different letters were significantly different (p0.05).
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Effects of extraction temperature on total phenolic content of Glochidion Perakense Hook.f.
Effects of extraction temperature on phenolic contents and antioxidant activities were
probed. Results demonstrated that, when temperature increased from 35 to 65°C, phenolic contents
and antioxidant activities of extracts increased (Table 2), which is possibly owing to high number of
cavitational nuclei formed during higher extraction temperature as a consequence of high cavitation
threshold which is accountable for acoustic cavitation. A relative greater force ruptured cavitational
nuclei and disrupted cell tissues during extraction, which will enhance mass transfer (Toma et al.
2001). Moreover, increasing of temperature enhanced solubilities of phenolic compounds and
diffusion coefficients of extraction solvent (Al-Farsi and Lee, 2008). When extraction temperature
was above 65°C, phenolic contents and antioxidant activities decreased. It is true that higher
temperature (40°C) may increase solubilities of phenolics (Japon-Lujan et al. 2006) but too high
(60°C) may cause their degradation (Rostagno et al. 2007). Moreover, the temperature at 75°C, the
efficiency decreased. It may from the effect of solvent evaporation to reduce the ratio between
solvent to material. Mild heating might soften plant tissue, weaken cell wall integrity, hydrolyze
bonds of bound phenolic compounds (phenol-protein or phenol-polysaccharide) as well as
enhance phenolics solubility, thus more phenolics would distribute to solvent system (Spingno et al.
2007).
Table 2 Effect of extraction temperature on total phenolic content and antioxidant activity.
Extraction
Phenolic contents
Antioxidant activities
-1
temperature
(mg GAE g DW)
(%)
(°C)
35
47.23 ± 0.35a
52.74 ± 0.69a
45
49.21 ± 0.44 a
54.83 ± 1.35a
55
58.72 ± 0.71b
66.62 ± 0.80b
65
61.20 ± 0.17b
73.97 ± 2.75c
75
42.32 ± 0.13a
39.35 ± 2.34 d
a-d

Means within the same column followed by different letters were significantly different (p0.05).

Effects of solid/liquid ratios on total phenolic contents of Glochidion Perakense Hook.f.
In this study, ethanol was used as the extraction solvent because ethanol is safe and
classified in class 3 pharmaceutical level according to the United Stage of Food and Drug
Administration (US-FDA) (McConville, 2002) and can be easily recovered by reduced pressure
distillation. In addition, according to Wang et al. (2008) found that ethanol extracts contained the
highest content of total phenolics, followed by methanol extracts and acetone extracts. Table 3
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showed effect of solid/liquid ratio extraction phenolic compounds. Results indicated that effects of
solid/liquid ratio on the phenolic contents and antioxidant activities of extracts were variables that
were considerably affected during extraction of phenolic compounds. It can be observed that, when
a liquid/solid ratio increases from 15 to 20, phenolic content and antioxidant activity would increase.
One of probable explanations for this phenomenon is that usually usage of larger volume of solvent
could obtain larger amount of bioactive compounds (Xia et al. 2011), as it could accelerate diffusion
of compounds, which could be favorable for increase of phenolic contents (Lui et al. 2010).
Moreover, concentration differences between interior plant cells and exterior solvent were caused
by higher solid-liquid ratios, which could dissolve more constituents (phenolic compounds) more
effectively and lead to an enhanced mass transfer rate and increase the extraction yield (Toma et
al. 2001). By further increase in solvent-to-material ratio, a decline in phenolic contents and
antioxidant activities was above 20 mL g-1. This indicated that a larger volume of solvent did not
improve the driving force. Similar results were also reported by other researchers (Gan et al., 2011;
Wang et al., 2013; Yingngam et al., 2014).
Table 3 Effects of solid/liquid ratio on total phenolic content and antioxidant activity.
Solid/liquid ratios
Phenolic contents
Antioxidant activities
-1
-1
(mg mL )
(mg GAE g DW)
(%)
1:15
52.91 ± 0.14a
58.45 ± 1.74 a
1:20
61.20 ± 0.16b
73.97 ± 2.75b
1:25
48.32 ± 0.32c
45.94 ± 0.63 c
1:30
45.00 ± 0.93 c
41.65 ± 1.48d
a-d

Means within the same column followed by different letters were significantly different (p0.05).

Effects of extraction time on total phenolic content of Glochidion Perakense Hook.f.
Contents of the phenolic compounds and antioxidant activities extracted at different times of
sonication were presented in Table 4. A substantial increase of phenolic contents and antioxidant
activities were observed over the specified extraction period (5-60 minutes), and phenolic
compounds and antioxidant activities reached a maximum of approximately 61.00±0.25 mg GAE g-1
DW and 73.85±0.52%, respectively. Mass transfer controls a solvent extraction of any component
from a plant matrix; when solvent saturates, extracted compounds, concentration gradient becomes
null and an ultrasound extraction of phenolic compound from Glochidion Perakense Hook.f, ceases
and finally mass transfer stopped after 30 minutes and the process can then be interrupted.
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Table 4 Effects of extraction time on total phenolic contents and antioxidant activity.
Extraction time
Phenolic contents
Antioxidant activities
(minutes)
(mg GAE g-1 DW)
(%)
5
15.22±0.32a
37.42±0.51a
15
34.83±0.16b
45.67±0.83b
30
61.00±0.25c
73.85±0.52c
60
61.20±0.10c
73.84±0.64c
a-c

Means within the same column followed by different letters were significantly different (p0.05).

Results obtained from these experiments showed that the optimum extraction conditions for
extracting the phenolic content from Glochidion Perakense Hook.f extracts were obtained by
ultrasound-assisted extraction at liquid to solid ratio 20, extraction temperature 65°C, extraction time
30 minutes which produced maximal phenolic content of 61.50±0.25 mg GAE g-1 DW and
antioxidant activities of 74.05±0.65%.

CONCLUSION
Glochidion perakense hook.f can be regarded as a good source of natural antioxidants.
Moreover, The best condition based on four types of Thai indigenous vegetables in Southern
Thailand with ultrasound-assisted extraction was solid/liquid ratio 1:20 (g L-1), extraction temperature
65°C, and extraction time 30 minutes with ethanol 60% v v-1.
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สมบัติการคงรูป เชิงกล และการกําบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาของ
วัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม
Cure Characteristics, Mechanical and Neutron/Gamma Shielding properties
of Wood-Natural Rubber Composites
กีรติกานต นิลยอง1* เอกชัย วิมลมาลา1 ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ1 และ เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง2
Keeratikarn Ninyong1*, Ekachai Wimolmala1, Narongrit Sombatsompop1 and Kiadtisak Saenboonruang2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาชนิดและปริมาณของสารตัวเติมปองกันรังสีชนิดกรดบอริก โบรอนออกไซด และผงตะกั่ว
โดยปรับเปลี่ยนปริมาณที่ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 สวนในยางรอยสวน (phr) ในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
และวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม ตรวจสอบเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูป เวลาที่ยางคงรูป สมบัติ
เชิงกล และสมบัติดานรังสี ผลการวิจัยพบวา การเติมกรดบอริกในวัสดุเชิงประกอบยางที่เติมและไมเติมผงขี้เลื่อยไม
สงผลทําใหเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูปและเวลาที่ยางคงรูปเพิ่มขึ้น สวนการเติมโบรอนออกไซดในวัสดุเชิงประกอบ
ยางที่เติมและไมเติมผงขี้เลื่อยไม สงผลทําใหเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูปและเวลาที่ยางคงรูปลดลง และสมบัติเชิงกล
โดยรวมของวัสดุเชิงประกอบยางที่เติมและไมเติมผงขี้เลื่อยไมมีแนวโนมลดลง ยกเวนคาความแข็งที่ผิว สวนการเติม
ผงตะกั่วในวัสดุเชิงประกอบยางไมสงผลตอเวลาการคงรูปยาง และมีสมบัติเชิงกลโดยรวมไมตางกัน จากการศึกษา
สมบัติดานรังสี พบวา การเติมกรดบอริกและโบรอนออกไซดที่ปริมาณการเติม 50 phr ในวัสดุเชิงประกอบยางที่เติม
และไมเติมผงขี้เลื่อยไมสามารถตานทานตออนุภาคนิวตรอนเพิ่มขึ้น และมีความสามารถตานทานตอรังสีเทียบเทา
เกณฑเปาหมาย สวนการเติมผงตะกั่วในวัสดุเชิงประกอบยางสามารถตานทานตอรังสีแกมมาเพิ่มขึ้นเล็กนอย

ABSTRACT
This research aims to investigate effects of radiation protection agents: boric acid, boron oxide,
and lead powders, with the contents of 0, 10, 20, 30, 40, and 50 phr (parts per hundred of rubber) in
natural rubber composite and wood-natural rubber composite. Properties that are investigated include
scorch time, cure time, mechanical properties, and radiation shielding properties. Results indicate that
adding boric acid to the composites increases the scorch time and cure time, while boron oxide
decreases the scorch time and cure time. Moreover, all mechanical properties but hardness decrease as
the contents of the radiation agents increases. On the other hand, lead powder does not significantly
affect the scorch time, cure time, and mechanical properties. In the case of radiation shielding
properties, the ability to shield neutrons increases as the content of boric acid and boron oxide
increases. Specifically, at the 50 phr boron oxide content, the neutron shielding properties pass the
properties targets measured from commercial products. In addition to boric acid and boron oxide, lead
powder can shield gamma ray, however, in small percentages.
Key Words: Natural rubber / Filler / Mechanical properties / Radiation properties
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คํานํา
ปจจุบันมีการนํารังสีไปประยุกตใชประโยชนในงานตางๆ เชน การรักษาโรคในงานดานการแพทย การ
ตรวจสอบวัสดุดานอุตสาหกรรม และการถนอมอาหารและเมล็ดพันธุในดานเกษตร เปนตน แตการใชงานดาน
รังสีอาจใหโทษตอรางกายมนุษย เมื่อมีการสัมผัสกับรังสีเปนเวลานาน และในระยะที่ใกลเกินไป หรือกรณีที่ไม
สามารถหลีกเลี่ยงรังสีได ดังนั้นในงานทั่วไปจึงมีการนําแผนกําบังรังสีมาใชในงานตางๆ เชน วัสดุพอลิเอทิลีนผสม
ผงโบรอน แตวัสดุดังกลาวไมสามารถดัดโคงได ดังนั้น จึงมีการนําวัสดุยางธรรมชาติซึ่งมีความยืดหยุนที่ดี ไปใชใน
การปองกันรังสีโดยการเติมผงตะกั่วเพื่อยับยั้งรังสีแกมมา (Gwaily และ Madani, 2002) และสารประกอบที่มี
โบรอนเปนองคประกอบ เชน กรดบอริก (H3BO3) และโบรอนออกไซด (B2O3) เติมในวัสดุเชิงประกอบยาง
ธรรมชาติ เพื่อใชในการยับยั้งอนุภาคนิวตรอน (Gwail S.E. et al, 2002) ซึ่งอนุภาคนิวตรอนเปนอนุภาคที่ไมมี
ประจุ ทําใหยากตอการปองกัน อนุภาคนิวตรอนสามารถเกิดขึ้นไดจากการใชงานดานรังสีในหนวยงานตางๆ เชน
โรงไฟฟานิวเคลียรหรือเตาปฏิกรณ และหองฉายรังสีในโรงพยาบาล เปนตน
จากงานวิจัยที่ผานมาของกลุมวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร (กลุมวิจัย P-PROF) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ณรงคฤทธิ์ และคณะ, 2552; Hamaviriyaporn N. et al, 2012) ที่มีการศึกษานํา
ยางธรรมชาติผสมกับผงขี้เลื่อยไมยางพาราและสารเคมีชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลใหกับยางธรรมชาติให
เหมาะสมตอการนําไปใชงานไดจริง ที่มีสมบัติเชิงกลดานความแข็งแรง ทนทานตอสภาพภูมิอากาศ และความ
เปนฉนวนความรอนที่ดี ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมีการตอยอดองคความรูจากงานวิจัยที่ผานมาที่มีการนําผงขี้เลื่อย
ไมเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ โดยมีแนวคิดขยายผลจากสมบัติทางเชิงกลที่ดีมาใชงานดานกําบังรังสีและ
ความรอนที่เกิดจากการใชงาน ซึ่งมีงานวิจัยทางวัสดุดานปองกันรังสีนอยมาก ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาชนิดและ
ปริมาณการใชสารปองกันรังสี (กรดบอริก ผงโบรอนออกไซด และผงตะกั่ว) เปนสารตัวเติมในวัสดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติ ทดสอบสมบัติการคงรูปยาง ทางเชิงกล ทางกายภาพ และความสามารถในการปองกันอนุภาค
นิวตรอนและรังสีแกมมา

อุปกรณและวิธีการ
เกณฑเปาหมายผลิตภัณฑปองกันรังสี
คณะวิจัยไดนําชิ้นงานผลิตภัณฑยางสําหรับใชงานปองกันรังสีที่นําเขาจากบริษัท โชวา รับเบอร จํากัด
ประเทศญี่ปุน ที่มีความหนา 5.13 เซนติเมตร (Data sheet Showa-Rubber Co., Ltd, 2013) โดยมีสมบัติเชิงกล
ดานความแข็งที่ผิว 69 ชอรเอ ความตานทานแรงดึง 6.48 เมกะปาสคาล เปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด 432
และคาความสามารถในการปองกันรังสี 169.75 ตอเมตร
วัสดุ/สารเคมี ขั้นตอนการผสม และการเตรียมชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
ในงานวิจัยนี้ทําการศึกษา 2 ระบบ ดังนี้ 1) เตรียมวัตถุดิบผสมระหวางยางธรรมชาติกับเขมาดําชนิด
มาสเตอรแบทที่ปริมาณคงที่ 40 phr และปรับเปลี่ยนปริมาณกรดบอริก ผงโบรอนออกไซด และผงตะกั่ว ที่
ปริมาณ 0-50 phr และ 2) เตรียมวัตถุดิบผสมระหวางยางธรรมชาติกับเขมาดําชนิดมาสเตอรแบทที่ปริมาณคงที่
40 phr ที่เติมผงขี้เลื่อยไมขนาดอนุภาค 75-100 ไมครอน ปริมาณคงที่ 20 phr และปรับเปลี่ยนปริมาณกรดบอริก
ผงโบรอนออกไซด และผงตะกั่ว ที่ปริมาณ 0-50 phr ดวยเครื่องบดผสมลูกกลิ้งคู (Two roll mill) จากบริษัท
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ยง ฟง แมชชีนเนอรี จํากัด ตามสวนประกอบของยางที่แสดงใน Table 1 เวลาในการผสม 30 นาที อุณหภูมิการ
ผสมในชวง 40-45 องศาเซลเซียส นําวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติเตรียมขึ้นรูปแผนชิ้นงานทดสอบดวยเครื่อง
อัดขึ้นรูปรอน (Hot compression molding) จากบริษัท แลป เทค อินจิเนียริ่ง จํากัด อุณหภูมิการขึ้นรูปที่ 160
องศาเซลเซียส แรงดันแมพิมพที่ 150 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และเตรียมขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบสมบัติเชิงกล
ดวยแมพิมพตัดเปนรูปดัมเบลล
Table 1 Formula of natural rubber compounds
Ingredients
Natural Rubber: STR 20
Zinc oxide, ZnO
Stearic acid
Mercaptobenzthaisoles, MBT
Diphenylguanidine, DPG
Sulphur powder
Carbon Black master batch (HAF N330)
Wood sawdust
Silane Coupling (KBM 603A)

Content (phr*)
100 (Part)
5
3 (2)
2 (0.5)
3 (2)
4 (3)
40
20
0.5% / Weight
Wood sawdust
0.1
0.5
3

Function
Matrix
Activator
Activator
Accelerator
Accelerator
Cross-linker
Reinforcing
Filler
Coupling agent

Commercial source
PI Industry Co., Ltd.
Thai-Lysaght Co., Ltd.
Imperial Industrial Chemicals Co., Ltd.
CMC advance Co., Ltd.
Siam Chemicals Co., Ltd.
Zeon advanced Polymix Co., Ltd.
PI Industry Co., Ltd.
V.P. Wood Co., Ltd.
KISCO (T) Ltd.

UV Stabilizer (TINUVIN 234)
UV absorber
Behn Meyer Chemical (T) Co., Ltd.
Anti-oxidant (IRGANOX 1076)
Anti-oxidant
Global Connections PLC.
Anti-Ozonant (Enhance)
Anti-Ozonant
Behn Meyer Chemical (T) Co., Ltd.
Radiation protection agent
- Boric acid
Varying from
Radiation
Siam Beta Group Co., Ltd.
- Boron oxide
0-50
protection agent
Sigma-Aldrich Co., Ltd.
- Lead powder
Pun Engineering Co., Ltd.
*phr : part per hundred of rubber by weight , numbers in ( ) represents improved formula used in wood-natural rubber
composites.

ขั้นตอนการทดสอบสมบัตกิ ารคงรูป สมบัติเชิงกล และโครงสรางจุลภาค
นํายางคอมปาวดที่ไดจากเครื่องบดผสมลูกกลิ้งคูทดสอบเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูป (ts1) และเวลาใน
การคงรูปยางที่ 90 เปอรเซ็นต (tc90) ดวยเครื่องรีโอมิเตอรแบบจานแกวง (Oscillating Disk Rheometer; ODR)
จาก บริษัท โกเท็ค เท็ดดิ่ง แมชชีน อินดัสเตรียล จํากัด รุน GT 70 - 70 S2, ประเทศไตหวัน ตามมาตรฐาน ASTM
D2084 - 01 อุณหภูมิในการทดสอบ 160 องศาเซลเซียส ขึ้นรูปแผนชิ้นงานทดสอบสมบัติเชิงกล ดานความ
ตานทานตอแรงดึง และเปอรเซ็นตการยืดตัว ตามมาตรฐาน ASTM D412-06 ดวยเครื่อง Universal Testing
Machine จากบริษัท ชิมาสุ จํากัด รุน Autograph AG-I 5kN ประเทศญี่ปุน และคาความแข็งของชิ้นงานตาม
มาตรฐาน ASTM D2240-03 (Shore A) ดวยเครื่องทดสอบความแข็งจากบริษัท เทคล็อค จํากัด และวิเคราะห
ลักษณะทางกายภาพและสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron
Microscope; SEM) รุน JSM-6610LV ยี่หอ JEOL จากประเทศญี่ปุน ความตางศักย 10 กิโลโวลต และ
กระแสไฟฟา 15 แอมแปร
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ขั้นตอนการทดสอบทางดานรังสี
นําชิ้นงานวัส ดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่ เติมผงกรดบอริก และผงโบรอนออกไซด ทดสอบความ
ตานทานตออนุภาคนิวตรอน และวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่เติมผงตะกั่ว ทดสอบความตานทานตอรังสี
แกมมา โดยในงานวิจัยนี้ใชระบบ Integral counting system ทดสอบจํานวน 5 ครั้งตอชิ้นงาน และคํานวณหา
คาความตานทานตอ อนุภาคนิวตรอน และรังสีแกมมา (ที่หลุดจากการดูดซับอนุภาคนิวตรอน) ดังแสดงใน
สมการที่ 1
สูตรการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน (Linear attenuation coefficient, μ )
=
=

………… (1)

โดยที่ I0 คือ ความเขมของรังสีกอนผานชิ้นงาน
I คือ ความเขมของรังสีหลังผานชิ้นงาน
x คือ ความหนาของชิน้ งาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการตรวจสอบเวลาที่ยางเริ่มการคงรูป เวลาที่ยางคงรูป สมบัติเชิงกล และสมบัติดานรังสีของวัสดุเชิง
ประกอบยางธรรมชาติ ดังแสดงใน Table 2 และวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม ดังแสดงใน
Table 3 ที่มีการเติมสารตัวเติมชนิดกรดบอริก โบรอนออกไซด และผงตะกั่ว โดยปรับเปลี่ยนปริมาณที่ 10, 20,
30, 40 และ 50 phr พบวา เมื่อเติมผงโบรอนออกไซดไมสงผลตอเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูป แตการเติมกรด
บอริกสงผลทําใหมีเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย เนื่องจากผงกรดบอริกมีฤทธิ์เปน
กรดทําหนาที่เปนสารหนวงปฏิกิริยากอนการเกิดการคงรูป และเมื่อพิจารณาเวลาที่ยางคงรูป พบวา การเติมกรด
บอริกที่ปริมาณเพิ่มขึ้นทําใหเวลาการคงรูปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกรดบอริกเปนสารเคมีที่มีฤทธิ์เปน
กรดที่หนวงประสิทธิภาพการทํางานของสารกระตุนและสารตัวเรงปฏิกิริยา ทําใหเวลาการเกิดปฏิกิริยาคงรูป
เพิ่มขึ้น (พงษธร, 2548) สวนในกรณีการเติมโบรอนออกไซดที่ปริมาณตั้งแต 10 phr พบวา เวลาในการคงรูปยาง
ลดลง เนื่ อ งจากผงโบรอนออกไซดมี ส ว นประกอบของโลหะออกไซด ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ปน สารกระตุ น รว ม (Coactivator) ในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซ ปฏิกิริยาการคงรูปเกิดไดเร็วขึ้นทําใหเวลาที่ยางคงรูปลดลง และพบวา
เวลาการคงรูปไมเปลี่ยนแปลงเมื่อปริมาณโบรอนออกไซดเพิ่มขึ้น สวนการเติมผงตะกั่วไมสงผลตอเวลาที่ยางเริ่ม
เกิดการคงรูป และเวลาการคงรูปของยาง ทั้งนี้เนื่องจากผงตะกั่วไมทําปฏิกิริยาทางเคมีกับยางธรรมชาติ
สวนสมบัติเชิงกล พบวา การเติมกรดบอริก และโบรอนออกไซดสงผลทําใหคาความแข็งที่ผิว มอดุลัส
แรงดึง ความตานทานแรงดึง และเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด มีแนวโนมลดลง เนื่องจากยางและสารตัวเติม
ดังกลาวอาจจะมีปริมาณการเชื่อมขวาง (Crosslink density) ที่นอย ทําใหวัสดุเชิงประกอบยางมีความสามารถ
ตานทานตอการเสียรูปที่ไมดี (ศิริกุล, 2555) และเกิดความไมเขากันของสารตัวเติมกับเฟสของยางเมื่อเติมใน
ปริมาณที่มากขึ้นเกิดการหลุดออกของสารตัวเติมเกิดรูพรุน ทําใหเกิดความไมตอเนื่องของเฟสยางเมื่อเทียบกับ
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ไมเติมสารตัวเติม แสดงดัง Figure 1 (a และ b) สวนวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไมที่เติมผง
โบรอนออกไซดที่ปริมาณ 50 phr แสดงดัง Figure 1 (c) ที่มีคาสมบัติเชิงกลโดยรวมลดลง สวนกรณีการเติมผง
ตะกั่วไมสงผลตอคาความแข็งที่ผิว และมอดุลัสแรงดึง แตทําใหความตานทานแรงดึง และเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ
จุดขาด มีแนวโนมลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากผงตะกั่วมีคาความหนาแนน (Density) คอนขางสูง จึงสงผลทําใหเปน
สารตัวเติมกระจายในเฟสของยางไดยาก และไมเกิดพันธะทางเคมีกับยางธรรมชาติจึงไมมีการเสริมแรงใหกับ
ยาง อีกทั้งอนุภาคของผงตะกั่วเขาไปแทนที่ยางธรรมชาติที่เปนเนื้อวัสดุหลัก ทําใหสวนที่เปนเฟสยางลดลง สงผล
ทําใหวัสดุเชิงประกอบยางมีการยืดตัวและมีสมบัติความเปนอิลาสติกของยางลดลง และพบวา วัสดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไมมีคาความแข็งที่ผิวสูงกวากรณีไมเติมผงขี้เลื่อยไม เนื่องจากอนุภาคผงขี้เลื่อยไมมี
ความแข็งแกรง (Rigidity) สูง เมื่อเติมในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ทําใหคาความแข็งที่ผิวโดยรวมเพิ่มขึ้น
(ณรงคฤทธิ์ และคณะ, 2552)
Table 2 Cure, mechanical and radiation shielding properties of natural rubber composites
Cure properties
Sample code
content (phr) Scorch time Cure time
(sec)
(sec)
NR-CB

34 ± 2.12

184 ± 0.71

Mechanical properties
Hardness
(Shore A)

Linear attenuation coefficient,μ

316 ± 19

74 ± 1

8.04 ± 6.57

Moduslus; M100 Tensile Strength Elongation at break
(MPa)
(MPa)
(%)
3.75 ± 0.02

14.47 ± 0.99

Radiation properties
(m-1)

Boric acid : BA
NR-CB-10BA

40 ± 5.2

196 ± 7.94

2.76 ± 0.05

16.2 ± 1

501 ± 18

69 ± 1

45.99 ± 8.66

NR-CB-20BA

47 ± 4.51

228 ± 2.65

1.88 ± 0.02

10.02 ± 0.37

526 ± 13

65 ± 1

73.76 ± 9.92

NR-CB-30BA

49 ± 2.31

272 ± 2.65

1.68 ± 0.04

7.51 ± 0.17

491 ± 14

61 ± 2

90.1 ± 6.22

NR-CB-40BA

74 ± 8.74

433 ± 9.54

1.39 ± 0.04

4.85 ± 0.09

454 ± 11

57 ± 2

103.87 ± 6.54

NR-CB-50BA

81 ± 2.89

609 ± 7.94

1.29 ± 0.03

4.28 ± 0.07

445 ± 8

51 ± 1

114.62 ± 4.97

Boron oxide : BO
NR-CB-10BO

41 ± 3.21

109 ± 1.53

1.09 ± 0.01

12.61 ± 0.57

784 ± 25

53 ± 1

64 ± 5.3

NR-CB-20BO

35 ± 1.73

99 ± 1.73

1.3 ± 0.03

9.38 ± 0.45

638 ± 22

57 ± 1

93.29 ± 3.99

NR-CB-30BO

37 ± 2.65

101 ± 2.65

1.41 ± 0.06

8.1 ± 0.22

586 ± 21

62 ± 1

128.62 ± 3.91

NR-CB-40BO

35 ± 1.53

97 ± 0

1.58 ± 0.06

7.04 ± 0.29

507 ± 21

66 ± 1

134.13 ± 2.96

NR-CB-50BO

33 ± 1.73

98 ± 2.65

2.03 ± 0.05

6.43 ± 0.23

432 ± 15

68 ± 1

153.95 ± 6.54

Lead powder : Pb
NR-CB-10Pb

35 ± 1.53

200 ± 1.73

3.69 ± 0.06

11.02 ± 1.22

262 ± 26

70 ± 2

1.36 ± 3.85

NR-CB-20Pb

34 ± 2.89

205 ± 2.31

3.66 ± 0.04

9.21 ± 2.45

228 ± 52

69 ± 1

10.34 ± 3.18

NR-CB-30Pb

35 ± 2.31

206 ± 2.89

3.66 ± 0.07

7.8 ± 0.99

197 ± 22

71 ± 1

11.92 ± 3.63

NR-CB-40Pb

34 ± 1

204 ± 1.53

3.53 ± 0.04

7.89 ± 1.46

213 ± 34

70 ± 2

12.71 ± 4.06

NR-CB-50Pb

34 ± 1.15

208 ± 3.61

3.59 ± 0.1

6.48 ± 1.37

178 ± 33

71 ± 1

20.65 ± 3.88

จากผลทดสอบสมบัติดานรังสี พบวา การเติมโบรอนออกไซด และการเติมกรดบอริก สงผลทําใหวัสดุเชิง
ประกอบยางธรรมชาติมีความสามารถในการปองกันอนุภาคนิวตรอนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตามปริมาณของโบรอน
ออกไซดและกรดบอริก ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Onjun et al (2014) เนื่องจากสารตัวเติมทั้ง 2 ชนิดมี
โบรอนเปนสวนประกอบเมื่อสัมผัสกับอนุภาคนิวตรอน นิวเคลียสของโบรอนสามารถดูดซับ (Absorbed) อนุภาค
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นิวตรอนไวภายใน ซึ่งการดูดซับอนุภาคนิวตรอนไวโดยการใชปฏิกิริยานิวเคลียรนี้ นอกจากจะมีการปลดปลอย
อนุภาคแอลฟาแลวยังมีการปลดปลอยรังสีแกมมาออกมาดวยเชนกัน ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาการเติมผง
ตะกั่วในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติเพื่อปองกันรังสีแกมมาที่เกิดจากการดูดซับ (Absorbed) ของอนุภาค
นิวตรอน โดยการเติมผงตะกั่วในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทําใหมีความสามารถในการปองกันรังสีแกมมา
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย เนื่องจากคุณสมบัติดานความหนาแนนของวัสดุสงผลตอความสามารถในการปองกันรังสี
แกมมาโดยตรง โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Gwail S.E. et al. (2002) และพบอีกวา การเติมกรดบอริกและผง
โบรอนออกไซดที่ปริมาณ 50 phr ในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่เติมและไมเติมผงขี้เลื่อยไม มีคาดานรังสี
เทียบเทาเกณฑเปาหมายผลิตภัณฑ โดยที่คาสมบัติเชิงกลโดยรวมลดลง ยกเวนสมบัติดานความแข็งที่ผิว
Table 3 Cure, mechanical and radiation shielding properties of wood-natural rubber composites with
improved formula.
Cure properties
Sample code
content (phr)

Mechanical properties

Radiation properties
Hardness
(Shore A)

Linear attenuation coefficient,μ

460 ± 10

73 ± 1

20.04 ± 4.14

5.04 ± 0.17

337 ± 11

65 ± 1

51.33 ± 3.03

1.31 ± 0.06

2.5 ± 0.02

310 ± 12

60 ± 1

63.32 ± 11.19

1533 ± 11.13

1.3 ± 0.05

1.94 ± 0.05

234 ± 19

58 ± 1

87.42 ± 3.53

NR-CB-WS-40BA 1.59 ± 10.97

1566 ± 9.87

1.23 ± 0.01

1.62 ± 0.05

194 ± 7

57 ± 1

89.66 ± 8.14

2.1 ± 23.33

1609 ± 41.01

1.32 ± 0.05

1.44 ± 0.12

135 ± 14

55 ± 1

97.67 ± 3.15

Scorch time
(sec)

Cure time
(sec)

NR-CB-WS

42 ± 7.78

222 ± 12.02

3.73 ± 0.07

15.45 ± 0.31
Boric acid : BA

NR-CB-WS-10BA

56 ± 5.57

376 ± 11.53

2.12 ± 0.03

NR-CB-WS-20BA

101 ± 10.97

1080 ± 11

NR-CB-WS-30BA

155 ± 10.26

NR-CB-WS-50BA

Moduslus; M100 Tensile Strength Elongation at break
(MPa)
(MPa)
(%)

(m-1)

Boron oxide : BO
NR-CB-WS-10BO

41 ± 3.79

206 ± 7.37

3.05 ± 0.05

9.21 ± 0.49

379 ± 14

70 ± 1

56.79 ± 6.6

NR-CB-WS-20BO

49 ± 10.61

202 ± 9.19

2.72 ± 0.09

6.72 ± 0.5

336 ± 21

72 ± 1

99.89 ± 4.75

NR-CB-WS-30BO

43 ± 2.52

173 ± 2.31

2.53 ± 0.08

5.11 ± 0.05

303 ± 11

70 ± 1

108.84 ± 4.08

NR-CB-WS-40BO

41 ± 2.89

125 ± 1.53

2.12 ± 0.02

4.34 ± 0.07

331 ± 5

73 ± 1

146.76 ± 7.89

NR-CB-WS-50BO

49 ± 2.52

1021 ± 67.12

2.33 ± 0.07

3.19 ± 0.07

238 ± 12

76 ± 1

169.68 ± 6.08

Lead powder : Pb
NR-CB-WS-10Pb

40 ± 4.95

250 ± 12.73

4.03 ± 0.05

14.04 ± 1.07

391 ± 24

75 ± 1

0.89 ± 3.97

NR-CB-WS-20Pb

38 ± 1.15

220 ± 1.73

3.7 ± 0.08

13.39 ± 0.56

411 ± 11

75 ± 1

8.6 ± 1.93

NR-CB-WS-30Pb

38 ± 2.83

219 ± 1.41

3.62 ± 0.12

12.1 ± 0.59

387 ± 29

73 ± 1

7.67 ± 0.84

NR-CB-WS-40Pb

37 ± 0.71

220 ± 0

3.45 ± 0.15

11.07 ± 0.6

372 ± 8

75 ± 1

10.27 ± 3.49

NR-CB-WS-50Pb

37 ± 2.65

222 ± 1.73

3.52 ± 0.02

10.94 ± 0.25

368 ± 8

75 ± 1

9.91 ± 1.87
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(b)

(c)

Figure 1 SEM images of the natural rubber composites (a) without radiation protection agent
(b) natural rubber composites with boron oxide 50 phr and (c) wood-natural rubber
composites with boron oxide 50 phr

สรุปผลการวิจัย
1. การเติมผงกรดบอริกในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ และวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้
เลื่อยไมสงผลทําใหระยะเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูปและเวลาที่ยางคงรูปเพิ่มขึ้น แตการเติมผงโบรอนออกไซดใน
วัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ และวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไมสงผลทําใหเวลาที่ยางเริ่มเกิด
การคงรูปและเวลาที่ยางคงรูปลดลง สวนสมบัติเชิงกลโดยรวมของวัสดุเชิงประกอบยางที่เติมและไมเติมผงขี้เลื่อย
ไมมีคาลดลง ยกเวนคาความแข็งที่ผิว และการเติมผงตะกั่วในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ และวัสดุเชิง
ประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไมมีผลการทดลองเหมือนสารตัวเติมทั้ง 2 ชนิด
2. การเติมผงกรดบอริกและผงโบรอนออกไซดในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ และวัสดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไมสงผลทําใหคาความตานทานตออนุภาคนิวตรอนเพิ่มขึ้น และมีคาสูงสุดที่ปริมาณ
การเติม 50 phr และการเติมผงตะกั่วทําใหวัสดุเชิงประกอบยางตานทานตอรังสีแกมมาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
3. การเติมกรดบอริกและโบรอนออกไซดที่ปริมาณการเติม 50 phr ในวัสดุเชิงประกอบยางที่เติมและไม
เติมผงขี้เลื่อยไม สามารถตานทานตออนุภาคนิวตรอนเพิ่มขึ้น และมีความสามารถตานทานตอรังสีเทียบเทา
เกณฑเปาหมาย

กิตติกรรมประกาศ
คณะวิจัยฯ ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (สัญญาเลขที่ RDG5750096) และโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยวิจัย
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การสร้ างและประเมินเครื่ องยีนา้ ตาลโตนดผง
Manufacturing and Evaluation of the Jaggery Powder Crusher Machine
วิมล บุญรอด1* สุจริ ต สิงหพันธุ์1 และ ฤทัย ประทุมทอง1
Wimon Boonrawd1*, Sujarit Singhapan1 and Ruthai Pratoomthong1

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อออกแบบและสร้ างเครื่ องยี นา้ ตาลโตนดผง จากการทดลองพบว่า
ระยะเวลาในการยีนา้ ตาลโตนดผงจะใช้ เวลาเฉลี่ย 28 นาที ต่อครั ง้ และสามารถผลิตนา้ ตาลโตนดผงได้ เฉลี่ย
4 กิโลกรัมต่อครัง้ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน และวิเคราะห์ผลด้ วยวิธีการทาง
สถิติพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านโครงสร้ าง ด้ านการใช้ งาน และด้ านผลผลิตของเครื่ องเท่ากับ 4.52
ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องยีน ้าตาลโตนดผง พบว่าเครื่ องยีน ้าตาลโตนดผงสามารถ
ผลิตน ้าตาลโตนดผงได้ โดยที่คณ
ุ ภาพของน ้าตาลโตนดผง เช่น สี กลิ่น ขนาดของผง ไม่แตกต่างจากการยีโดยใช้
แรงงานคน โดยภาพรวมของเครื่ องยีน ้าตาลโตนดผงนี ้อยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ: น ้าตาลโตนดผง การออกแบบ การยี

ABSTRACT
The objectives of the study were to design and manufacture a jaggery powder crusher
machine. The results indicated that jaggery powder crushing took 28 minutes per one operation on
the average and could produce jaggery powder around 4 kilograms per one operation. The result of
satisfaction assessment from 5 specialists and analysis by statistical method showed that the average
score in 3 parts: structure, usability and product of the machine was 4.52. The result of the tests to
determine the operational efficiency of this machine indicated that it could produce jaggery powder
and the quality, for example, color, smell and size of powder was not different from crushing by
manpower. The overall perception of this machine was very good.

Key Words: jaggery powder, design, crush machine
*Corresponding author; e-mail address : Wimonmie@gmail.com
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คานา
การผลิตนา้ ตาลเพื่อใช้ ในการบริ โภคและการจาหน่ายในทางภาคใต้ ของประเทศไทยนัน้ ชาวบ้ านนิยม
ผลิตน ้าตาลจากน ้าตาลโตนด เช่น น ้าตาลแว่น น ้าตาลปึ ก น ้าตาลปี๊ บ ซึง่ ผลิตภัณฑ์น ้าตาลที่ได้ จากตาลโตนดจะ
มี ก ลิ่ น หอม รสหวานตามธรรมชาติ แ ละมี สี ส วยงาม การผลิ ต น า้ ตาลโตนดพบมากในจั ง หวั ด เพชรบุ รี
นครศรี ธรรมราชและสงขลา (ฐิ ติมา, 2548) จากการศึกษายังพบอีกว่ารั ฐบาลได้ ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ แต่ล ะ
ท้ องถิ่ นมีผลิตภัณ ฑ์ ประจาชุมชน ในลักษณะอุ ตสาหกรรมขนาดเล็กและเป็ นผลิตภั ณ ฑ์ ที่เกิ ดจากภูมิปัญ ญา
ท้ องถิ่น (ประยุทธ, 2551)
กลุ่มโหนดนาเล ตาบลท่าหิน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็ นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้ าน
ในชุมชนเพื่ ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณี และวิถีชุมชน มีผลิตภัณฑ์ ของชุมชนเป็ นของตนเองหลากหลายชนิด
และหนึ่ งในนัน้ คื อ น า้ ตาลโตนดผง น า้ ตาลโตนดชนิ ด ผงเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ได้ จ ากน า้ ตาลโตนดแท้ มี วิธี แ ละ
กระบวนการผลิตจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่ใส่สารกันบูด เพิ่มความหอมหวานให้ กับ ชา กาแฟ สลัด
เบอเกอรี่ ให้ รสชาติกลมกล่อมและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ การผลิตน ้าตาลโตนดผงเริ่ มต้ นจากการนาน ้าตาลโตนด
จากงวงตาล เคี่ยวจนงวดแล้ วน าไปอบและบดให้ เป็ นผงหรื อได้ จากการนานา้ ตาลโตนดก้ อนมาต้ มกับ นา้ จน
ละลาย อาจจะมีการเติมนา้ ตาลทรายแดง คนให้ เข้ ากัน นาไปอบแล้ วบดให้ เป็ นเกล็ดเล็กๆ คุณลักษณะที่ดีของ
น ้าตาลโตนดผงจะต้ องเป็ นผงหรื อเป็ นเกล็ดเล็ก ๆ แห้ ง ไม่จับตัวกันเป็ นก้ อน ต้ องมีสีตามธรรมชาติของนา้ ตาล
โตนดผง ปราศจากกลิ่น เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน รสขม เป็ นต้ น (นริ นทร์ , 2550)
ในกระบวนการผลิตน ้าตาลโตนดผงโดยกลุม่ ชุมชนนันจะเริ
้
่ มจากการนากระบอกรองน ้าตาลไปผูกติดกับ
งวงตาลในช่วงเวลาบ่ายหรื อเย็นทิ ง้ ไว้ จนถึงรุ่ งเช้ าจึงไปเก็บกระบอกนา้ ตาลลงมา ต่อมาจะนานา้ ตาลเทลงใน
กระทะใบบัวโดยใช้ กระชอนและผ้ าขาวบางกรองเอาสิ่งปนเปื ้อนออกแล้ วเคี่ยวน ้าตาลประมาณ 1 ชัว่ โมง ขณะ
เคี่ยวนา้ ตาลต้ องคนน ้าตาลอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ น ้าตาลไหม้ ติดก้ นกระทะ หลังจากนันจะเป็
้
นการ
เคี่ยวแห้ งอีกประมาณครึ่ งชัว่ โมงจนถึงจุดอิ่มตัวซึง่ ในขันตอนนี
้
้จะไม่ใช้ ความร้ อนเนื่องจากความร้ อนสะสมอยู่ใน
นา้ ตาลที่เคี่ยวแล้ ว ในขัน้ ตอนสุดท้ ายจะเป็ นกระบวนการที่ทาให้ นา้ ตาลที่ผ่านการเคี่ยวแล้ วตกผลึกกลายเป็ น
น า้ ตาลโตนดผงโดยการยี กั บ กระทะ (เจื อ จัน ทร์ , 2546) ในขั น้ ตอนการท าให้ ตกผลึก โดยการยี นั น้ ต้ อ งใช้
แรงงานคนและเวลาค่อนข้ างนานส่งผลกระทบต่อกาลังการผลิต ทาให้ ผลิตภัณ ฑ์ ที่ได้ มีจานวนน้ อยไม่ทันต่อ
ความต้ องการของตลาดและนอกจากนีย้ ังส่งผลต่อความเมื่อยล้ าของชาวบ้ านเนื่ องจากต้ องใช้ ระยะเวลาและ
กาลังในการยีเพื่อให้ น ้าตาลโตนดกลายเป็ นผง
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงนาเสนอการสร้ างและประเมินเครื่ องยีน ้าตาลโตนดผง เพื่อนามาช่วยในกระบวนการ
ผลิตน ้าตาลโตนดผงซึง่ สามารถเพิ่มกาลังการผลิตและลดเวลาในกระบวนการผลิตลงได้ และทาให้ ผลิตภัณฑ์จาก
น ้าตาลโตนดสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ชมุ ชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
หลักการออกแบบเครื่ องจักรสาหรั บอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่ องจักรกลเกิดจากส่วนประกอบของชิ ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต่ออยู่ด้วยกัน เคลื่อนที่สมั พันธ์ กนั และส่งแรง
จากแหล่งต้ นกาลังเพื่อเอาชนะความต้ านทานต่าง ๆ การออกแบบชิน้ ส่วนเครื่ องจักรกลจะเกี่ยวข้ องกับรู ปร่ าง
ขนาด และหลักการเลือกใช้ วสั ดุสาหรับทาชิ ้นส่วนให้ เหมาะสมกับการใช้ งานที่มลี กั ษณะต่าง ๆ กัน
สิ่งหนึ่งที่ จะขาดเสียมิได้ ก็คือศิลปะในการออกแบบ ผู้ออกแบบที่ ดีควรมีศิลปะในการออกแบบด้ วย
ศิ ล ปะการออกแบบอาจอธิ บ ายได้ ดังนี ค้ ื อ “ผู้ ออกแบบใช้ ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ สร้ างแบบที่สามารถผลิตได้ โดยวิธีการทางวิศวกรรมซึง่ ไม่เพียงแต่จะทางานได้ เท่านันแต่
้ จะต้ องผลิต
ได้ โดยวิธีที่ประหยัดที่สดุ และทางานได้ ดีมีประสิทธิภาพที่สดุ ”
แนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ และเครื่ องมือในงานอุตสาหกรรมอาหารให้ ได้ มาตรฐานถูกสุขลักษณะ
มีหลักการดังนี ้ คือ
1. ควรเลือกชนิดของวัสดุที่ใช้ ในการผลิตอุปกรณ์ เครื่ องมือให้ เ หมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ อาหารที่
จะผลิตและเหมาะกับลักษณะของงาน เช่นไม่เป็ นพิษ ไม่เป็ นสนิม เป็ นต้ น
2. ควรออกแบบให้ สามารถถอดชิ ้นส่วนต่าง ๆ ออกจากกันได้ เพื่อความสะดวกในการรักษาความสะอาด
3. พื ้นผิวส่วนที่สมั ผัสกับอาหารจะต้ องเรี ยบไม่ขรุ ขระ เพื่อให้ การทาความสะอาดได้ ง่ายและทัว่ ถึง
4. ข้ อต่อต่าง ๆ เช่น ข้ อต่อที่ ใช้ ต่อท่อหรื อลิ ้นปิ ดเปิ ดต่าง ๆ ควรออกแบบให้ สามารถถอดออกหรื อดึง
ออกเป็ นส่วน ๆ ได้
5. ใบพัดของเครื่ องกวนซึง่ ติดกับแกนภายในควรจะออกแบบให้ สามารถถอดออกได้ เพื่อสะดวกในการ
ทาความสะอาด (มานพ, 2540)
การออกแบบและสร้ างเครื่ องยีนา้ ตาลโตนดผง
เนื่องจากงานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษา ออกแบบ สร้ าง และทดสอบ ดังนันในการสร้
้
างเครื่ องยีน ้าตาลโตนด
ผง ผู้วิจยั มีขนตอนการวิ
ั้
จยั ดังนี ้ (Figure 1)
Start

Fail

Study basic information
Test and run a machine
Design Jaggery Powder Crusher Machine
Manufacturing Jaggery Powder Crusher Machine

Data collection and analysis
End

Figure 1 Research stage
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1. การออกแบบชุดแขนยี ชุดแขนยีเป็ นส่วนที่ใช้ ในการคนไปรอบๆ กระทะโดยที่ส่วนปลายของอุปกรณ์
ส าหรั บ การยี นัน้ จะท าด้ วยไม้ การออกแบบจะเป็ นการเลี ย นแบบการยี น า้ ตาลโตนดโดยการใช้ แ รงงานคน
(Figure 2) ดังนัน้ การออกแบบการเคลื่อนที่ของชุดแขนยีเพื่อให้ ใกล้ เคียงกับการทางานของคนนันจะต้
้
องหาจุด
ศูนย์ กลางของการหมุนของแขนยี และระยะความยาวของแขนยี ที่ เหมาะสม เนื่ องจากส่วนโค้ งของกระทะมี
ลักษณะไม่เป็ นรู ปทรงกลม ดังนันเมื
้ ่อแขนยีอยู่ในตาแหน่งล่างสุดของกระทะกับตาแหน่งขอบบนสุดของกระทะจะ
มีระยะไม่เท่ากันซึง่ มีระยะห่างประมาณ 1 เซ็นติเมตร การหาระยะดังกล่าวสามารถใช้ วิธีการวัดได้ (Figure 3)

Figure 2 Jaggery powder

Figure 3 Measuring the length of the crusher arm

เมื่อ ได้ ระยะจุด หมุน และความยาวของแขนยี ที่ เหมาะสมแล้ วก็ น ามาออกแบบชุด แขนยี ซึ่งจะมีชุ ด
เชื่ อ มโยง (link) เป็ นชุ ด ที่ ท าหน้ าที่ ใ นการพาชุ ด แขนยี ขึ น้ หรื อ ลงตามส่ ว นโค้ งต่ า งๆ ของกระทะและใน
ขณะเดียวกันก็ต้องหมุนไปรอบๆ กระทะ ดังนันจ
้ าเป็ นต้ องมีการใช้ ตลับลูกปื นและใส่สปริ งไว้ ที่ปลายของชุดแขนยี
(Figure 4 ) เพื่ อให้ หัวกดของชุด แขนยี สัมผัส กับ กระทะตลอดเวลาในขณะที่ เคลื่ อนที่ ไปตามส่วนต่าง ๆ ของ
กระทะ (Figure 5)

Figure 4 Model of crush arm

Figure 5 Prototype of crush arm

2. การออกแบบต้ น ก าลัง และชุด ขับ เคลื่ อ นแขนยี ชุด ต้ น ก าลัง จะใช้ ม อเตอร์ AC ขนาด ½ แรงม้ า
ความเร็ วรอบในการหมุนของมอเตอร์ เท่ากับ 1,450 รอบต่อนาที ส่งผ่านชุดคัปปลิ ้งซึ่งต่ออยู่กบั ชุดเกลียวหนอน
และเฟื องหนอน (Figure 6 ) ความเร็ วรอบของชุดแขนยีนนต้
ั ้ องการให้ หมุนลดลงเหลือ 80 รอบต่อนาที ดังนันการ
้
คานวณขนาดของเฟื องและเกลียวหนอนนัน้ ใช้ สูตรการคานวณตามระบบเมตริ ก (Robert, 2009) โดยเลือกใช้
เกลียวหนอนแบบปากเดียว (Single Thread) เมื่อมอเตอร์ หมุน 1,450 รอบ/นาที ต้ องการทดให้ เหลือ 80 รอบ/
นาที เท่ากับ 1,450/18 = 80.56 ดังนันจึ
้ งเลือกใช้ เฟื องที่มีจานวนฟั นเท่ากับ 18 ฟั น (Figure 7)
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Figure 6 Worm gear transmission power
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Figure 7 Worm gear

ลักษณะการทางานของเครื่ อง
การทางานของเครื่ องยีน ้าตาลโตนดผงนันจะใช้
้
ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน 1 คน ทาหน้ าที่ในการยกแขนโยกขึ ้นหรื อลง
เพื่ อบังคับ แขนยี ให้ สัมผัส ไปตามส่วนต่างๆ ของกระทะเหมือนกับ การยี โดยใช้ แ รงงานคน เมื่อแขนโยกอยู่ที่
ตาแหน่งสูงสุดแขนยีจะอยู่ที่ตาแหน่งส่วนบนของกระทะและเมื่อแขนโยกเลื่อนลงมาที่ตาแหน่ง ต่าลงมาแขนยีจะ
เปลี่ย นไปที่ ตาแหน่ง ก้ น กระทะ (Figure 8) ดังนัน้ เมื่อต้ องการยี น า้ ตาลโตนดผงก็ เพี ย งแค่เปิ ดสวิตช์ แ ละเมื่อ
มอเตอร์ หมุนก็จะส่งกาลังผ่านชุดเฟื องหนอนเพื่ อหมุนแขนยี ไปรอบ ๆ กระทะ และเมื่อต้ องการให้ แขนยี ไปยัง
ตาแหน่งใดๆ ของกระทะก็สามารถบังคับได้ ด้วยการกดหรื อยกแขนโยก (Figure 9)

Figure 9 Jaggery powder crusher machine

Figure 8 The behavior of the machine

วิธีการทดลอง
ในการทดลองจะทาการทดลองโดยใช้ น ้าตาลโตนดปริ มาณ 20 กิโลกรัมทาการเคี่ยว จนกระทั่งน ้าตาล
งวดลงจากนัน้ ยกลงจากเตาแล้ วนามายีด้วยเครื่ องยี นา้ ตาลโตนด ทาการจับเวลาตังแต่
้ เริ่ ม ยีจนกระทั่งนา้ ตาล
โตนดกลายเป็ นผง นาผงน ้าตาลที่ได้ ชงั่ น ้าหนักเปรี ยบเทียบกับการยีโดยการใช้ แรงงานคน และให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเป็ น
ผู้ประเมินคุณภาพของน ้าตาลโตนดผงว่าสามารถนาไปจาหน่ายได้ หรื อไม่ โดยแบบประเมินแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เลือกใช้ แบบประเมินเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ลักษณะแบบประเมินแบ่งเป็ น 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านโครงสร้ าง ด้ านการใช้ งานและด้ านผลผลิต โดยเกณฑ์ การประเมิน จะแบ่งเป็ น 4 ระดับคือ ควร
ปรั บปรุ ง (0-3.50) พอใช้ (3.51-4.00) ดี (4.01-4.50) และดีมาก (4.51-5.00) ส่วนที่ 2 เลือกใช้ แบบประเมิน
เป็ นแบบข้ อคาถามแบบปลายเปิ ด (Open ended question) โดยให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญที่ ท าการประเมิน เครื่ องจัก ร
แสดงความคิดเห็นในด้ านโครงสร้ าง ด้ านการใช้ งาน ด้ านผลผลิตและข้ อเสนอแนะอื่นๆ
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่า ลัก ษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดของผงนา้ ตาล ความร่ วน และคุณ ภาพของ
น ้าตาลโตนดผง เช่น รสชาติ สี กลิ่น ขนาดของผง เป็ นต้ น ที่ผลิตด้ วยเครื่ องและผลิตด้ วยแรงงานคนไม่มีความ
แตกต่างกันเนื่องจากการออกแบบและสร้ างเครื่ องเป็ นการเลียนแบบการทางานของคน (Figure 10-11)

Figure 10 Production by workers

Figure 11 Production by jaggery powder machine

นอกจากนี ้การทดลองเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการยีน ้าตาลโตนดผงด้ วยแรงงานคนและ การ
ยีด้วยเครื่ องจักร ซึ่งพิจารณาในส่วนของ ระยะเวลาในการผลิตและปริ มาณของนา้ ตาลโตนดผงหลังจากการยี
พบว่า ระยะเวลาที่ เครื่ อ งยี นา้ ตาลโตนดเริ่ ม ทางานจนกระทั่งนา้ ตาลโตนดกลายเป็ นผงใช้ เวลาเฉลี่ย 28 นาที
ในขณะที่การใช้ แรงงานคนในการยีจะใช้ เวลาเฉลี่ย 58 นาที (Figure 12) ปริ มาณนา้ ตาลโตนดผงที่ได้ หลังจาก
ผ่านการยีจนเป็ นผงพบว่าการใช้ เครื่ องยีนา้ ตาลโตนดผงจะได้ ปริ มาณนา้ ตาลโตนดผง 4 กิ โลกรัม และหากใช้
แรงงานงานคนในการยีจะได้ ปริ มาณน ้าตาลโตนดผงเฉลี่ย 3.5 กิโลกรัม (Figure 13) สาเหตุที่ทาให้ ปริ มาณของ
น ้าตาลโตนดผงที่ได้ จากการยีด้วยแรงงานคนมีปริ มาณน้ อยกว่าการใช้ เครื่ องยี เนื่องจากน ้าตาลโตนดส่วนหนึ่ง
จับตัวกันเป็ นก้ อนไม่กลายเป็ นผงอันเนื่องมาจากการยีที่ไม่ตอ่ เนื่องและการออกแรงกดที่ไม่สม่าเสมอ

Figure 12 Time to produce jaggery powder
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Figure 13 Quantity of jaggery powder
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ในการประเมินคุณภาพของเครื่ องยีน ้าตาลโตนดผง ทาการประเมิน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านโครงสร้ าง ด้ าน
การใช้ งานและด้ านผลผลิต จากผลการประเมิ น ระดับ ความพึงพอใจของผู้เชี่ ย วชาญทัง้ 5 ท่ าน พบว่าด้ าน
โครงสร้ างได้ ระดับคะแนน 4.56 ซึ่งหมายความว่าเครื่ องยีน ้าตาลโตนดผงมีลกั ษณะของโครงสร้ างอยู่ในระดับดี
มาก (Figure 14) ด้ านการใช้ งาน ได้ ระดับ คะแนน 4.52 อยู่ในระดับดี มาก (Figure 15) และด้ านการผลิต ได้
ระดับคะแนน 4.50 อยู่ในระดับดี (Figure 16)

Figure 14 Satisfaction score of the structure
of the machine

Figure 15 Satisfaction score of the
practicality

Figure 16 Satisfaction score of the production

สรุป
การสร้ างและประเมินเครื่ องยีน ้าตาลโตนดผงโดยใช้ ความเร็ วรอบในการยี 80 รอบต่อนาที พบว่า เครื่ องยี
นา้ ตาลโตนดผง มีความสามารถในการยีนา้ ตาลโตนดโดยใช้ เวลาในการยีเฉลี่ย 28 นาทีต่อครัง้ และได้ นา้ หนัก
นา้ ตาลโตนดผงหลังการยีด้วยเครื่ องจักรเฉลี่ย 4 กิโลกรั มต่อครั ง้ ส่วนการยีนา้ ตาลโตนดโดยใช้ แรงงานคนใช้
เวลาในการยี เฉลี่ ย 58 นาที ต่อครั ง้ ได้ น า้ หนัก น า้ ตาลโตนดผงหลังการยี เฉลี่ ย 3.5 กิ โลกรั มต่ อครั ง้ และเมื่ อ
แรงงานคนปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลาหนึ่ง ผู้ปฏิบตั ิงานจะเกิดความเมื่อยล้ า แต่ในขณะที่เครื่ องยีน ้าตาลโตนดผง
สามารถยีน ้าตาลโตนดได้ อย่างต่อเนื่องและการปรับปรุ งเครื่ องในโอกาสต่อไปควรสร้ างการ์ ดป้องกันเศษปนเปื อ้ น
ที่จะลงไปในอาหาร
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การศึกษาแบบจาลองของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งของจุดศูนย์ ถ่วงของรถกระบะ
บรรทุกที่ตดิ ตัง้ ถังก๊ าซธรรมชาติด้วยโปรแกรม IPG CARMAKER
A simulation study of the position-changed effects on the center of gravity of natural gas
pickup truck by IPG CARMAKER software package
พุฒพ
ิ ร ภาคสุโพธิ์1* และ เอกไท วิโรจน์สกุลชัย1
Puttiporn Paksupho1* and Ekathai Wirojsakunchai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างแบบจาลองการเคลื่อนที่ของรถกระบะบรรทุก ที่ติดตังถั
้ งก๊ าซเชื ้อเพลิง
ธรรมชาติด้วยโปรแกรม IPG CARMAKER เพื่ อทานายพฤติกรรมการเคลื่อนที่ ที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วง เนื่องมาจากการติดตังถั
้ งก๊ าซเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ที่ตาแหน่งท้ ายของรถกระบะบรรทุก โดย
การศึกษานี ้จะเทียบผลการเคลื่อนที่ของรถก่อนและหลังการติดตังถังเชื ้อเพลิงธรรมชาติ ซึง่ การทดสอบจะเริ่ มต้ น
จากไม่มีการบรรทุกจนถึงน ้าหนักบรรทุกสูงสุดตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะจาลองตามเงื่อนไขการขับขี่ตามกฎ
จราจร สาหรับข้ อมูลทังหมดที
้
่นามาใช้ ในการจาลองนันจะก
้ าหนดตามคุณสมบัติตา่ งๆ ของรถกระบะบรรทุก แล้ ว
ทาการเทียบผลที่ได้ กบั การคานวณตามทฤษฎี การเคลื่อนที่โดย Gillespie ผลจากการจาลองพบว่าแบบจาลอง
สามารถทานายพฤติกรรมการเคลื่อนที่ และผลจากการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของจุดศูนย์ ถ่วงต่อการเคลื่อนที่ของ
รถกระบะบรรทุก ซึ่งผลที่ ได้ มีความใกล้ เคียงตามทฤษฎีของการเคลื่อนที่ ของยานพาหนะ อย่างไรก็ตามควร
จะต้ องมีการตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง โดยเที ยบค่าจากการจาลองการเคลื่อนที่กบั การวัดค่าจาก
การทดสอบจริ งต่อไป

ABSTRACT
The current study aims to simulate the motion of a natural gas pick-up truck by using IPG
CARMAKER software package in order to predict vehicle behaviors resulting from the effects of
installation of natural gas tank, which changes of the vehicle's center of gravity. The effects of both
with and without gas tank installation, vehicle behavior of the pickup truck were compared from empty
loaded weight to the maximum legal vehicle weight limits in Thailand. The vehicle motion behaviors
were obtained under the traffic regulations, pickup truck standards and vehicle regulations. The
results were also compared to the theory of vehicle dynamics studied by Gillespie. The results have
shown that the model of vehicle dynamic behaviors was able to predict the effects of center of gravity
changes on pickup truck dynamic motion behavior. Nevertheless, the accuracy of this model needs
to be further validated by road test results.
Key Words: IPG CARMAKER, Position-changed effects of gas tanks installation, Vehicle behavior, Under-steer gradient
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คานา
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่งสินค้ าจึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งต่อความเจริ ญของเศรษฐกิจภายในประเทศ การขนส่งสินค้ าภายในประเทศที่ใช้ กนั มากที่สดุ คือ
การขนส่งสินค้ าทางบกโดยใช้ รถบรรทุก ทาให้ จานวนของรถบรรทุกมี จานวนเพิ่มมากขึ ้น และความต้ องการด้ าน
เชื ้อเพลิงก็สงู ตามไปด้ วย รัฐบาลจึงได้ มีนโยบายในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการใช้ ก๊าซธรรมชาติ (Natural
Gas, NG) เป็ นเชื อ้ เพลิง หลักสาหรั บ รถบรรทุกขนส่ง ซึ่งเชื อ้ เพลิงชนิ ดนี ม้ ีราคาถูกและเป็ นผลผลิตที่ ได้ จาก
อุตสาหกรรมน ้ามัน เมื่อมีการใช้ เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติกบั ภาคขนส่งทังหมด
้
จะทาให้ การนาเข้ าเชื ้อเพลิงประเภท
น ้ามันลดลง ทาให้ สภาพเศรษฐกิจของประเทศดีขึ ้น แต่ การติดตังระบบเพื
้
่อใช้ ก๊าซธรรมชาตินนจะท
ั้
าให้ น ้าหนัก
ของรถเพิ่มขึ ้น 310 กิโลกรัม (สามมิตรกรี นพาวเวอร์ , 2013) ในขณะที่รถประเภทนี ้สามารถที่จะบรรทุกน ้าหนักได้
เพียง 1,000 กิโลกรัม ตามที่กฎหมายกาหนด และนอกจากน ้าหนักแล้ วตาแหน่งการติดตังถั
้ งบรรจุก๊าซธรรมชาติ
โดยทัว่ ไปจะติดตังที
้ ่ด้านท้ ายของรถกระบะบริ เวณด้ านหลังของล้ อหลัง ทังสองปั
้
จจัยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งของจุดศูนย์ ถ่วง (Center of gravity, CG) ของรถกระบะบรรทุก ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการ
เคลื่อนที่ของรถกระบะบรรทุก
งานวิจัยนี ต้ ้ องการศึก ษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งจุดศูนย์ ถ่วงจากการติ ดตัง้ ถังก๊ าซ
เชื ้อเพลิงธรรมชาติ ตามทฤษฎีการเคลื่อนที่ แรงที่กระทากับยานพาหนะขณะเคลื่อนที่ผ่านถนนโค้ งจะเป็ นแรงใน
แนวด้ านข้ าง (Lateral force, Fy) ซึง่ เป็ นแรงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะโดย
ไม่ใช่ผลจากการควบคุมระบบบังคับเลี ้ยว แรงในแนวด้ านข้ างจะเกิดจากมวลรวมของยานพาหนะ (Mass, m) กับ
ความเร่ งในแนวด้ านข้ าง (Lateral Acceleration, ay) กระทาที่ตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วง โดยความเร่ งในแนวด้ านข้ าง
เป็ นอัตราส่วนระหว่างความเร็ วคงที่กาลังสอง (Velocity, v) กับรัศมีความโค้ งของถนน (Radius of curvature, r)
ตามทฤษฎี ของการเคลื่อนที่ จะแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ พฤติกรรมหน้ าดือ้ ในโค้ ง (Under-Steering) เป็ น
อาการที่ยานพาหนะจะมีมุมการบิดเลี ้ยวของล้ อเมื่อเคลื่อนที่ ในโค้ งได้ น้อยกว่ามุมที่ต้องใช้ ในการเลี ้ยวเพื่อผ่าน
โค้ ง จึงทาให้ ยานพาหนะไม่สามารถเลี ้ยวผ่านโค้ งที่ความเร็ วเดิมได้ ต้องลดความเร็ วลง ซึง่ เป็ นผลจากอัตราส่วน
น ้าหนักที่ลงล้ อหน้ า (Front Weight, Wf) ต่อค่าความแข็งของยางในการเลี ้ยวล้ อหน้ า (Front Tire Cornering
Stiffness, Cαf) มีคา่ มากกว่า (ค่าเป็ นบวก, +) อัตราส่วนน ้าหนักที่ลงล้ อหลัง (Rear Weight, Wr) ต่อค่าความแข็ง
ของยางในการเลี ้ยวล้ อหลัง (Rear Tire Cornering Stiffness, Cαr) ในทางตรงกันข้ ามถ้ าอัตราส่วนน ้าหนักที่ลง
ล้ อหน้ า (Front Weight, Wf) ต่อค่าความแข็งของยางในการเลี ้ยวล้ อหน้ า (Front Tire Cornering Stiffness, Cαf)
มีค่าน้ อยกว่า (ค่าเป็ นลบ, -) อัตราส่วนน ้าหนักที่ลงล้ อหลัง (Rear Weight, Wr) ต่อค่าความแข็งของยางในการ
เลี ้ยวล้ อหลัง (Rear Tire Cornering Stiffness, Cαr) ก็จะเกิดอาการหน้ าไวในโค้ ง (Over Steering) ซึง่ เป็ นอาการ
ที่ยานพาหนะจะมีมมุ การบิดเลี ้ยวที่ล้อมากกว่ามุมที่ต้องการใช้ ในการเลี ้ยวเพื่อผ่านโค้ ง จึงทาให้ ยานพาหนะเลี ้ยว
ได้ ไวกว่าเดิมแต่รถจะไม่เสถียร แต่ถ้าทังสองค่
้
าที่กล่าวมามีคา่ เท่ากันนัน่ แสดงว่าเป็ นการขับเข้ าโค้ งแบบเป็ นกลาง
(Neutral-Steering, ค่าเป็ น 0) ซึง่ เป็ นค่าที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับการใช้ งานในลักษณะนี ้
จากการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ จากการทดสอบยานพาหนะโดยตรง จาเป็ นต้ องใช้ ทรั พยากร
จานวนมาก ทังเวลา
้
แรงงาน ค่าใช้ จ่าย รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ทาการทดสอบ (NHTSA, 2014) ดังนัน้
งานวิ จั ย นี จ้ ึ ง มี แ นวคิ ด ในการสร้ างแบบจ าลองเพื่ อ ท านายผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงต าแหน่ ง ของ
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จุดศูนย์ถ่วง โดยใช้ โปรแกรม IPG CARMAKER ในการจาลองการเคลื่อนที่ของรถกระบะบรรทุก ที่ติดตังถั
้ งก๊ าซ
เพื่อให้ เชื ้อเพลิงธรรมชาติ

อุปกรณ์ และวิธีการ
คุณลักษณะจาเพาะของรถกระบะบรรทุกที่ใช้
รถกระบะที่ น ามาใช้ ในการจ าลองเป็ นรถยนต์ ยี่ ห้ อ หนึ่ ง ซึ่ง คุ ณ ลัก ษณะจ าเพาะที่ ใ ช้ ใ นการสร้ าง
แบบจาลองจะแสดงไว้ ใน Table 1 เป็ นค่าคุณสมบัติทวั่ ไปที่บริ ษัทผู้ผลิตแจ้ งให้ ทราบ
Table 1 Vehicle Specifications.
Dimension (Length x Width x Height)
Maximum horse power
Maximum torque
Wheelbase
Front and Rear Tread
Weight
Drag Coefficient (Cd)
Minimum turning radius
Tire and Wheels

5,260 x 1,760 x 1,795 mm
106 kW@3,400 rpm
343 Nm@1,600–2,800 rpm
3,085 mm
1,510 mm
1,460 kg
0.37
6.1 m
205/70/R15, 6JJ x15

อีกส่วนหนึง่ จะเป็ นค่าที่ได้ จากการวัดและทดสอบจากรถยนต์โดยตรงตามวิธีการของ IPG CARMAKER
(2014) จะแสดงไว้ ใน Table 2
Table 2 Measuring and Tested Data by IPG carmaker Methodology.
X
3.260,
4.255,
4.255,
1.170,
1.170,
3.850,
3.850,
1.850,

Center of gravity
Wheel position Front left
Front right
Rear left
Rear right
Jack position Front left
Front right
Rear left
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Y
0.000,
0.755,
-0.755,
0.755,
-0.755,
0.700,
-0.700,
0.700,

Z
0.540 m
0.340 m
0.340 m
0.340 m
0.340 m
0.360 m
0.360 m
0.300 m

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

Rear right
Gas tank position
Spring Rate Front /Rear
Damper
Front and Rear
Stabilizer

1.850, -0.700, 0.300 m
0.500, 0.000, 0.500 m
13.5/24.5 kg/mm
Default
Default

การใส่ ค่าตัวแปรและกระบวนการทางานของโปรแกรม IPG CARMAKER
ได้ แสดงกระบวนการสร้ างแบบจาลองของ IPG CARMAKER ไว้ ใน Figure 1 ซึง่ มีขนั ้ ตอนหลักอยู่ 4
ขันตอน
้
คือ
1. Vehicle Data Set คือ การกาหนดตัวแปรอย่างหยาบซึง่ จะใช้ ข้อมูลตาม Table 1 เพื่อให้ โปรแกรมสามารถ
สร้ างค่าพื ้นฐานที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของยานพาหนะที่ต้องการสร้ างเป็ นแบบจาลองได้ เพราะตัวแปรบาง
ตัวอาจไม่ทราบค่าหรื อมีความซับซ้ อนในการหาค่า หรื อต้ องการเครื่ องมือพิเศษในการวัดค่า ดังนันข้
้ อมูลที่ได้ จาก
โปรแกรมส่วนนี ้สามารถนามาใช้ เป็ นค่าพื ้นฐานได้
2. Parameterizing the Vehicle Model คือ การกาหนดค่าตัวแปรอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความแม่นยาของ
แบบจาลอง ตัวแปรในส่วนนี ้จะได้ จากการวัดและการทดสอบรถยนต์ตาม Table 2
3. Maneuver คือ การกาหนดรู ปแบบการขับขี่ที่จะใช้ ในการจาลองพฤติกรรมการเคลื่อนที่ เช่น การบังคับทิศทาง
ของพวงมาลัย การควบคุมเกียร์ ครัช เบรก คันเร่ ง เป็ นต้ น
4. Road คือ การกาหนดรู ปแบบเส้ นทางที่จะใช้ ในการจาลองพฤติกรรมการเคลื่อนที่ เช่น รัศมีความโค้ งของถนน
ความกว้ างของถนน มุมการเอียงรับของถนนในโค้ ง มุมความโค้ งของถนน ความเสียดทานของถนน เป็ นต้ น

Figure 1 IPG CARMAKER Modeling Process.
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การทดสอบผลจากการติ ด ตั ้ง ถั ง ก๊ าซเชื อ้ เพลิ ง ธรรมชาติ บ นรถกระบะบรรทุ ก ที่ ส่ งผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่ งจุดศูนย์ ถ่วงของรถกระบะบรรทุก
ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง จากการติดตังถั
้ งก๊ าซเชื ้อเพลิงธรรมชาติบน
รถกระบะบรรทุก เที ยบกับรถกระบะบรรทุกที่ ไม่ติดตังถั
้ งก๊ าซเชื อ้ เพลิงธรรมชาติ โดยมีการเพิ่มนา้ หนักในการ
บรรทุกบนกระบะตาม Table 3 การกระจายนา้ หนักและตาแหน่งจุดศูนย์ ถ่วงของการบรรทุกจะกาหนดตามวิธี
ของ IPG CARMAKER (2014) และตาแหน่งของถังก๊ าซธรรมชาติจะกาหนดตามจุดติดตังจริ
้ ง แล้ วทาการเก็บค่า
ตาแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของรถกระบะบรรทุกทังประเภทที
้
่ไม่ติดตังถั
้ งและติดตังถั
้ งก๊ าซเชื ้อเพลิงธรรมชาติ
Table 3 Various Loading Conditions on Tested Vehicle
Velocity (km/h)

Load (kg)

80

0
250
500
750
1,000

การทดสอบผลของการติดตัง้ ถังก๊ าซเชือ้ เพลิงธรรมชาติบนรถกระบะบรรทุก ที่ใช้ ความเร็ วคงที่ต่างๆ
ส่ งผลต่ อพฤติกรรมหน้ าดือ้ โค้ งหรื อหน้ าไวโค้ งของรถกระบะบรรทุก
ศึกษาผลต่อพฤติกรรมการเคลื่อนที่ในโค้ ง ตามเกณฑ์ ความสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ในโค้ ง (Under-Steer
Gradient) โดยรัศมีความโค้ งของถนน 100 เมตร เป็ นมุม 90 องศา (deg) ใช้ น ้าหนักบรรทุกในการทดสอบ 1,000
กิโลกรัม แล้ วทาการเก็บค่าน ้าหนักพลวัต แรงในแนวด้ านข้ างที่กระทากับล้ อ และมุมการลื่นไถล (Slip Angle, α)
ที่เกิดขึน้ เมื่อมีความเร่ งในแนวด้ านข้ างสูงสุด ของรถกระบะบรรทุกทัง้ ประเภทที่ไม่ติดตัง้ ถังและติดตัง้ ถัง ก๊ าซ
เชื ้อเพลิงธรรมชาติที่ความเร็ วต่างๆตาม Table 4
Table 4 Various Velocities on Tested Vehicle.
Load (kg)

Velocity (km/h)

1,000

40
50
60
70
80
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลจากการจาลองการติดตัง้ ถังก๊ าซเชือ้ เพลิงธรรมชาติบนรถกระบะบรรทุก ต่ อการเปลี่ยนตาแหน่ ง
จุดศูนย์ ถ่วงของรถกระบะบรรทุก
จากการจาลองเพื่อศึกษาผลกระทบของการติดตังถั
้ งก๊ าซเชือ้ เพลิงธรรมชาติ บนรถกระบะบรรทุก และ
การเพิ่มน ้าหนักการบรรทุกที่ 0, 250, 500, 750, 1,000 กิโลกรัม ต่อการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของรถ
กระบะบรรทุก พบว่าในแนวตามยาว Figure 2 ซ้ ายมือ การเพิ่มขึน้ ของนา้ หนักบรรทุกส่งผลต่อการเปลี่ยน
ตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วง ซึง่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง จากด้ านหน้ ามาด้ านหลังนับตามการกาหนดของ IPG
CARMAKER (2014) นอกจากนันรถกระบะบรรทุ
้
กทังประเภทที
้
่ไม่ติดตังถั
้ งและติดตังถั
้ ง ก๊ าซเชื ้อเพลิงธรรมชาติ
ที่น ้าหนักการบรรทุกต่าจะมีความแตกต่างของระยะห่างตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วงมากที่สดุ คือ 0.54 เมตร และลดลง
ตามน ้าหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ ้น เป็ นผลจากตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วงตามยาวเข้ าใกล้ แกนล้ อหลัง และความแตกต่างจะ
ลดลงมากที่สดุ เมื่อตาแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงอยู่บนแกนล้ อหลัง และในแนวตังฉากตาม
้
Figure 2 ขวามือ จะพบว่า
ในการเพิ่มนา้ หนักการบรรทุกส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้นของความสูงจุดศูนย์ถ่วงของรถกระบะบรรทุกทังสองประเภท
้
เป็ นผลมาจากตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของการบรรทุกอยู่สงู กว่าตาแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของรถกระบะ เมื่อน ้าหนัก
การบรรทุกเพิ่มขึ ้นจุดศูนย์ถ่วงรวมจึงมีค่าเพิ่มขึ ้นตาม แต่การเพิ่มขึ ้นของน ้าหนักบรรทุก ส่งผลต่อความแตกต่าง
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจุดศูนย์ ถ่วงในแนวตังของรถกระบะทั
้
ง้ สองประเภทน้ อยมาก ซึ่งความแตกต่างที่มาก
ที่สดุ คือ 0.07 เมตร นอกจากนี ้การเปลี่ยนตาแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงยังส่งผลต่อการกระจายน ้าหนักที่ลงแกนล้ อคู่
หน้ าและหลังของยานพาหนะ นาไปสูผ่ ลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ (Gillespie, 1992)

Figure 2 Changes of Center of Gravity Positions under Various Loading Conditions.
ผลจากการจาลองการติดตัง้ ถังก๊ าซเชือ้ เพลิงธรรมชาติบนรถกระบะบรรทุก ที่ใช้ ความเร็ วคงที่ต่างๆ
ส่ งผลต่ อพฤติกรรมหน้ าดือ้ โค้ งหรื อหน้ าไวโค้ งของรถกระบะบรรทุก
จากการจาลองเพื่อศึกษาผลกระทบของการติดตังถั
้ งก๊ าซเชือ้ เพลิงธรรมชาติบนรถกระบะบรรทุก ที่ใช้
ความเร็ ว ในการทดสอบ 40, 50, 60, 70, 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ต่อพฤติกรรมการเคลื่อนที่ในโค้ ง ของรถกระบะ
บรรทุก พบว่าการใช้ ความเร็ วในการเคลื่อนที่ภายในโค้ งค่าต่างๆ แนวโน้ มของความเร็ วที่เพิ่มขึ ้นจะส่งผลต่อการ
ลดลงของค่าความสัมพันธ์การเคลื่อนที่ในโค้ ง ดังแสดงใน Figure 3 ซึง่ เมื่อใช้ เกณฑ์ความสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ใน
โค้ งเป็ นตัวกาหนด (Gillespie, 1992) รถกระบะบรรทุกที่ติดตังถั
้ งและไม่ติดตังถั
้ งก๊ าซเชื ้อเพลิงธรรมชาติ จะมี
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อาการหน้ าไวในโค้ ง และรถกระบะที่ติดถังก๊ าซเชื ้อเพลิงธรรมชาติจะมีพฤติกรรมหน้ าไวโค้ งมากกว่ารถกระบะที่ไม่
ติดตังถั
้ งก๊ าซธรรมชาติ นอกจากนี ้ยังพบอีกว่าค่าความแตกต่างของความสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ในโค้ งระหว่างรถ
ทัง้ 2 ประเภทจะมีค่าลดลงเรื่ อยๆ ตามความเร็ วที่เพิ่มขึ ้นของรถกระบะบรรทุกจนถึงความเร็ วที่ 70 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง หลังจากนันที
้ ่คา่ ความเร็ ว 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงจะมีคา่ ความแตกต่างกลับเพิ่มสูงขึ ้นที่สดุ คือ 0.22 deg/g
การที่ค่าความแตกต่างของความสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ในโค้ ง กับเพิ่มขึ ้นทังที
้ ่ควรจะเป็ นไปตามแนวโน้ มคือลดลง
เนื่องมาจากค่าความแข็งของยางในการเลี ้ยวของล้ อหลังลดลง ดูจาก Table 5 ที่ความเร็ ว 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
เกิดจากการที่ยางของรถไม่สามารถที่จะทนต่อแรงกระทาที่เพิ่มมากขึ ้นได้ จึงทาให้ มมุ การไถลเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ค่า
ความแตกต่างของความสัมพันธ์การเคลื่อนที่ในโค้ งกลับมีคา่ เพิ่มมากขึ ้น
Table 5 Relations of Cornering Motion at Various Velocities.
Velocity
(km/h)

Lateral
Acceleration
2

Non-Gas Installed
Dynamics Weight

Gas Installed

Tire Cornering Stiffness

Dynamics Weight

Tire Cornering Stiffness

(m/s )

Wf (kg)

Wr (kg)

Cαf

Cαr

Wf (kg)

Wr (kg)

Cαf

Cαr

40.00

1.30

912.93

1,535.52

366.64

392.37

837.39

1,917.09

351.41

402.40

50.00

2.00

909.10

1,538.09

570.68

551.47

833.00

1,919.02

547.88

590.35

60.00

2.77

903.70

1,542.86

781.34

671.72

826.59

1,923.05

752.22

751.14

70.00

3.86

895.37

1,555.04

1,050.25

709.87

821.37

1,926.08

1,017.42

857.40

80.00

5.01

889.31

1,558.10

1,297.10

564.54

787.07

1,966.64

1,243.45

627.78

Figure 3 Impacts of With and Without Gas Tank Installation on Cornering Motion at Various Velocities.

สรุป
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างแบบจาลองการเคลื่อนที่ของรถกระบะบรรทุกติดตังถั
้ งก๊ าซเชื ้อเพลิง
ธรรมชาติ เพื่อทานายลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่ในโค้ ง ตามเกณฑ์ ความสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ในโค้ ง โดย
ศึกษาการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่ งของจุดศูนย์ ถ่วง แล้ วน ามาเปรี ยบเที ยบกับปั จจัย ของตัวแปรที่ เกี่ ย วข้ องกับ
น ้าหนักพลวัตและค่าความแข็งของยางในการเลี ้ยวของรถกระบะบรรทุกเมื่อเคลื่อนที่ผ่านโค้ ง ซึง่ ได้ ค่าอัตราส่วน
ของนา้ หนักพลวัตกับค่าความแข็งของยางในการเลี ้ยวล้ อหน้ าน้ อยกว่าล้ อหลัง ในทุกค่าความเร็ วที่ ใช้ ในการ
ทดสอบดังนัน้ ค่าที่ ได้ จากความความสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ ในโค้ ง จึงเป็ นลบ ลักษณะพฤติกรรมของรถกระบะ
บรรทุกติดตังถั
้ งก๊ าซเชื ้อเพลิงธรรมชาติจงึ มีลกั ษณะหน้ าไวโค้ งมากกว่ารถกระบะบรรทุกไม่ติดตังถั
้ งก๊ าซเชื ้อเพลิง
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ธรรมชาติ โดยผลการวิจัยพบว่าแบบจาลองการเคลื่อนที่ของรถกระบะบรรทุก ติดตังถั
้ งก๊ าซเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
สามารถทานายพฤติกรรมการเคลื่อนที่ได้ ไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎีการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ
สาหรับงานวิจยั ที่จะทาต่อไปในอนาคตคือการตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง โดยเทียบค่าจาก
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การออกแบบและสร้ างเครื่ องยีผลตาลโตนดเพื่อการแปรรู ปอาหาร
Design and Construction of Palmyra Palm Crushing Machine for Food Processing
อรุ ณ สุขแก้ ว1* วิมล บุญรอด1 และ สุจริ ต สิงหพันธุ์1
Arun Sukkaew1* Wimon Boonrawd1 and Sutjarit Singhapan1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการ ออกแบบ และสร้ าง เครื่ องยีผลตาลโตนดเพื่อการแปรรู ปอาหาร หา
ประสิทธิภาพของเครื่ องยีผลตาลโตนด และหาความพึงพอใจของผู้ใช้ เครื่ องยีผลตาลโตนด พบว่า เครื่ องออกแบบ
ให้ สามารถใช้ งานได้ สะดวกและใช้ งานได้ จริ ง ช่วยลดเวลาในกระบวนการยีลกู ตาลโตนดและการใช้ แรงงานคน
ซึง่ วัสดุที่ใช้ ทาด้ วยสแตนเลสโดยคานึงถึงความสะอาดและปลอดภัย ความเร็ วรอบของมอเตอร์ 100 รอบต่อนาที
ทาให้ ผิวของเนื ้อตาลแยกออกจากเส้ นใยตาลได้ ดี ในการยีผลตาลโตนดที่น ้าหนัก 1.6 กิโลกรัมต่อครัง้ ได้ เนื ้อตาล
เฉลี่ย 306 กรัม คิดเป็ น 1.3 เท่าของแรงงานคนที่ยีเนื ้อตาล ส่วนของเวลาในการยีผลตาลโตนด มีเวลาเฉลี่ย 5.6
นาที คิดเป็ น 8.3 เท่าของแรงงานคนที่ยีเนื ้อตาล นอกจากนี ้เมื่อนา เครื่ องยีผลตาลโตนด ไปทดลองใช้ เพื่อการแปร
รู ปอาหารได้ รับผลความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้ อยู่ในระดับดีมาก

ABSTRACT
The study of this research was to 1) design and construct palmyra palm crushing machine
for food processing 2) to study the efficiency of the machine and 3) to study the satisfaction of the
users of the machine. The results showed that the design was practical, the size was suitable,
this machine can shorten the time of crushing the palm and required less man workers.
The material selected for making this machine wais stainless steel and cleanness and safety was
considered. Speed of motor used for driving the machine was 100 rpm. Enabling the flesh to be
separated from fiber. In the experiment of crushing 1.6 kilograms of palm. 306 grams of palm
flesh was obtained from one operation which was 1.3 times higher than that yielded by worker.
For the time usage, the machine took 5.6 minutes or 8.3 times, which was-faster than man worker.
In addition, when palmyra palm crushing machine was used for food processing, the satisfactory
of the users of the machine, was scored at the highest degree.

Key Words: Palmyra palm, Crushing machine
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คานา
เนื่องจากบริ เวณรอบๆทะเลสาบสงขลาตังแต่
้ อาเภอหัวไทรลงมาครอบคลุมพื ้นที่ทงหมดในเขตจั
ั้
งหวัด
สงขลาและพัทลุง โดยคนรุ่ นเก่าเรี ยกบริ เวณนี ้ว่า เกาะสทิงพระ มีเขตพื ้นที่ตงแต่
ั ้ อาเภอระโนดผ่านอาเภอสทิงพระ
เป็ นอาเภอที่มีต้นตาลโตนดมากกว่าสามล้ านต้ น มากที่สดุ ในประเทศไทย ทาให้ ชาวบ้ านใช้ ประโยชน์จากต้ น
ตาลโตนด และยังเป็ นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ (ไพรฑูรย์ ศิริรักษ์ , 2554)
ชุมชนโหนดนาเล ตาบลราแดง อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดย ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ประมงชายฝั่ งและทาน ้าตาลโตนด เนื่อง จากประสบปั ญหาจากท่าเรื อน ้าลึกตังขวางร่
้
องน ้าและปากทะเลสาบ
สงขลา ทาให้ กระแสน ้าไม่ไหลเวียนและมีตะกอนทรายไปปิ ดกันร่
้ องน ้า สัตว์น ้าต่างๆ ที่เคยเข้ ามาเพาะพันธุ์และอยู่
อาศัยจึงหนีหายไป ทาให้ ชาวประมงในลุม่ น ้าทะเลสาบสูบเสียอาชีพและประสบปั ญหาด้ านเศรษฐกิจฟองสบู่แตก
ในปี 2540 ส่งผลทาให้ เกษตรกรต้ องหารายได้ เพิ่มมากขึ ้นเพื่อเลี ้ยงดูครอบครัว เกิดการรวมตัวของกลุม่ แม่บ้านใน
โครงการโหนดนาเล เพื่อแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากผลตาลโตนดเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น ขนมตาล สบู่ เป็ นต้ น
ในปั จจุบนั การได้ มาซึง่ เนื ้อตาลยังใช้ กระบวนการดังเดิ
้ มของกลุม่ แม่บ้านในการผลิต โดยมีกรรมวิธีการ
แยกเนื ้อตาลกับเส้ นใยตาล คือการนาผลตาลสุกมายีกบั ตะแกรงเพื่อให้ เนื ้อตาลออกจากลูกตาล นาเอาเนื ้อ
ตาลโตนดที่ได้ มาห่อผ้ าขาวบางเพื่อกรองแยกเส้ นใยที่ยงั มีอยู่ในเนื ้อตาลออกให้ หมด หลังจากเสร็ จกระบวนการ
กรองเนื ้อตาลแล้ ว ก็จะนาเนื ้อตาลที่สะอาดมาห่อผ้ าขาวบางอีกครัง้ เพื่อทาให้ เนื ้อตาลแห้ ง โดยกลุม่ แม่บ้านนา
ไม้ มาวางทับบนเนื ้อตาล เพื่อคันน
้ ้าออกจากเนื ้อตาลแต่ต้องใช้ ระยะเวลานานหรื อใช้ วิธีการนาผ้ าขาวบางที่มีเนื ้อ
ตาลอยู่ไปแขวนทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 8-10 ชัว่ โมง เพื่อให้ เนื ้อตาลแห้ งเป็ นการถนอมอาหาร แล้ วจึงนามาแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตามต้ องการ (องค์การบริ หารส่วนตาบลไร่ สะท้ อน, 2558)
จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุม่ แม่บ้านโหนดนาเล พบว่าใน กระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อ
ตาลโตนด ควรมีการออกแบบ เครื่ องยีผลตาลโตนดเพื่อการแปรรู ปอาหาร เพื่อ ช่วยให้ สามารถ แยกเนื ้อตาลกับ
เส้ นใยตาลออกจากกันได้ อย่างรวดเร็ ว สามารถนาเนื ้อตาลมาใช้ ในการแปรรู ปได้ ทนั ที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการ
ทาให้ เนื ้อตาลแห้ ง ผู้วิจยั จึงออกแบบ เครื่ องยีผลตาลโตนดเพื่อการแปรรู ปอาหาร เพื่อ ช่วยให้ กลุม่ แม่บ้านโหนด
นาเล ตาบลราแดง อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สามารถแปรรู ปผลิตภัณฑ์ได้ รวดเร็ ว เพิ่มกาลังการผลิตและ
ส่งผลให้ มีรายได้ เสริ มมากขึ ้น สอดคล้ องกับการดารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนองพระราชดาริ สืบไป

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ผลผลิตของพันธุ์ตาลโตนด
พันธุ์ตาลโตนดที่นิยมปลูกมี 3 พันธุ์ด้วยกันคือ ตาลพันธุ์หม้ อ ตาลพันธุ์ไข่ และตาลพันธุ์ลกู ผสม
1.ตาลหม้ อ เป็ นตาลที่มีลาต้ นแข็งแรง แบ่งออกเป็ น ตาลหม้ อใหญ่ ผิวดามันแทบไม่มีสีอื่นปนเลย เวลา
แก่มีรอยขีดตามแนวยาวของผล และตาลหม้ อเล็ก ลักษณะคล้ ายตาลหม้ อใหญ่ ผลมีขนาดเล็กสีดา จะมีรอยขีด
เมื่อแก่
2.ตาลไข่ ลาต้ นแข็งแรง ลูกมีขนาดเล็ก สีคอ่ นข้ างเหลืองแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดด้ วยกัน ไข่เล็กและไข่ใหญ่
3.ตาลพันธุ์ลกู ผสม ลาต้ นตรงใหญ่แข็งแรง ลูกค่อนข้ างใหญ่เกือบเท่าตาลพันธุ์หม้ อ สีดาผสมน ้าตาล
โดยทัว่ ไปจะให้ ผลเมื่ออายุ 10 ปี ขึ ้นไป ขึ ้นอยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ของต้ น (Table 1, Figure 1)
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Table 1 Detail of Palmyra palm
ชนิด
ตาลพันธุ์หม้ อใหญ่
ตาลพันธุ์หม้ อเล็ก
ตาลพันธุ์ไข่ เล็ก
ตาลพันธุ์ไข่ ใหญ่
ตาลพันธุ์ลูกผสม

(a) ตาลพันธุ์หม้ อ

ผล/ทลาย
1- 10
1 - 20
1 - 20
1 - 10
1 - 20

(b) ตาลพันธุ์ไข่
Figure 1 Palmyra Palm

เมล็ด/ผล
2-4
2-4
2-3
2-3
2-3

(c) ตาลพันธุ์ลกู ผสม

กระบวนการยีลูกตาลโตนด
กระบวนการยีลกู ตาลโตนดเป็ นการแยกเนื ้อตาลออกจากเส้ นใยตาล เพื่อให้ ได้ เนื ้อตาลสาหรับการนาไป
แปรรู ปเป็ นอาหาร ซึง่ กระบวนการยีลกู ตาลโตนด (Figure 2) มี 3 ขันตอน
้
ประกอบด้ วย (1) นาผลตาลโตนดสุก
มาบดยีกบั ตะแกรงเพื่อให้ เนื ้อตาลหลุดออกจากลูกตาล (2) ทาการกรองเอาแต่เฉพาะเนื ้อตาลออกมา โดยการใช้
ผ้ าขาวบางห่อเนื ้อตาลแล้ วหมุนผ้ าเพื่อกรองและรี ดให้ เนื ้อตาลออกมาจากผ้ ามากที่สดุ (3) นาผ้ า ขาวบางมาซ้ อน
กัน 2 ชันแล้
้ วห่อเนื ้อตาลนาไปแขวนทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 8-10 ชัว่ โมงเพื่อให้ เนื ้อตาลแห้ งเป็ นการถนอมอาหาร แล้ วจึง
สามารถนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ตามต้ องการ

Figure 2 Palmyra Palm Crushing Procedure
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โมเมนต์ ของแรง
คาน (Lever) คือ เครื่ องกลชนิดหนึง่ ที่ใช้ ดีด – งัดวัตถุให้ เคลื่อนที่รอบจุดหมุน (จุด Fulcrum) มีลกั ษณะ
แข็งเป็ นแท่งยาวเช่น ท่อนไม้ หรื อโลหะยาวคานอาจจะตรงหรื อโค้ งงอก็ได้
โมเมนต์ของแรง(Moment of Force) หมายถึง ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุเพื่อให้ วตั ถุหมุนไปรอบจุด
หมุน ดังนัน้ โมเมนต์ของแรงคือผลคูณของแรงกับระยะตังฉากจากแนวแรงถึ
้
งจุดหมุน (Figure 3)
ทิศทางของโมเมนต์ มี 2 ทิศทาง คือ โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

Figure 3 Moment of Force
โมเมนต์ของแรงความต้ านทาน (W) = W × L1 (นิวตัน – เมตร) เป็ นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
โมเมนต์ของแรงความพยายาม (E) = E × L2 (นิวตัน – เมตร) เป็ นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
คาน คือ เครื่ องกลชนิดหนึง่ ที่มีลกั ษณะแข็งเป็ นแท่งยาวเช่น ท่อนไม้ หรื อโลหะยาวคานอาจจะตรงหรื อ
โค้ งงอก็ได้ มีสว่ นประกอบที่สาคัญในการทางาน 3 ส่วน ดังนี ้
1) แรงความต้ านทาน ( W ) หรื อน ้าหนักของวัตถุ
2) แรงความพยายาม ( E ) หรื อแรงที่กระทาต่อคาน
3) จุดหมุนหรื อจุดฟั ลครัม ( F )

การออกแบบและสร้ างเครื่องยีผลตาลโตนด
การดาเนินการวิจยั การออกแบบและสร้ างเครื่ องยีผลตาลโตนดเพื่อการแปรรู ปอาหาร ได้ มีแนวคิดจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Eastman, 1949) และ (Antonio, 1992) ผสมผสานกับ กระบวนการยีผลตาลของกลุม่
แม่บ้านที่ใช้ ตะแกรงในการคัดแยกเนื ้อตาลออกจากลูกตาล แต่ในกระบวนการดังกล่าวยังมีความล่าช้ าในการ
ผลิต ดังนันจึ
้ งมีแนวคิดการออกแบบ และสร้ าง เครื่ องยีผลตาลโตนด โดยได้ แบ่งการออกแบบและสร้ าง
ส่วนประกอบของเครื่ องออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนสาหรั บบดยีคัดแยกเนือ้ ตาล
ส่วนสาหรับ บดยี คดั แยกเนื ้อตาล จะทาหน้ าที่บดยี เนื ้อตาลแยกออกจากเส้ นใย ตาล ซึง่ จะประกอบไป
ด้ วยส่วนสาคัญ คือ ตะแกรงสแตนเลสขนาด ช่อง 3 mm. x 3 mm. เส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 5 cm. ประกอบกับหม้ อ
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 36 cm. (Figure 4) และแป้นกดลูกตาลมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 36 cm.ยึดด้ วยน๊ อต
สแตนเลสจานวน 24 ตัว จะออกแบบให้ สามารถถอดประกอบได้ และสร้ างจากวัสดุที่ปลอดภัยต่ออาหาร รวมทัง้
อุปกรณ์จบั ยึด (ชัยวัฒน์, 2551)

Figure 4 Screening pot container
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ส่ วนปรั บระยะการบดยีเนือ้ ตาล
ส่วนปรับระยะการบดยีเนื ้อตาล จะทาหน้ าที่ควบคุมชุดคัดแยกเนื ้อตาลให้ ได้ ระยะในการบดยี
จะ
ประกอบด้ วย แกนยกหม้ อ และคันโยก โดยมีวิธีการออกแบบและสร้ าง (มานพ, 2540) แสดงดัง ( Figure 5)
แกนยกหม้ อประกอบด้ วย แทนทรงกระบอก 2 แกน ประกอบเข้ าด้ วยกัน มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
127 cm. ยาว 35 cm. และขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 102 cm. ยาว 60 cm. เพื่อประคองการสัน่ ของหม้ อคัดแยก
เนื ้อตาล และควบคุมการเคลื่อนที่ขึ ้นลง (Figure 5 a)
คันโยกจะ ประกอบด้ วย คานดึง 2 ชุด และด้ ามจับสาหรับโยก เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ขึ ้นลงของชุด
แกนยกหม้ อ ซึง่ ประเด็นหลักของการออกแบบคือ หาจุดหมุน ที่ใช้ แรงในการดึงคันโยกให้ เหมาะสมและสามารถ
ควบคุมได้ ง่ายโดย โมเมนต์ของแรง ซึง่ ความยาวของคานยกชุดที่ 1 ยาว 40 cm. โดยมีระยะจุด W1 ถึงจุดหมุน
F1 เท่ากับ 26 cm. สาหรับ ความยาวของคานยกชุดที่ 2 ยาว 37 cm. โดยมีระยะจุด W2 ถึงจุดหมุน F2 เท่ากับ
11 cm. (Figure 5 b)

(a)

(b)
Figure 5 (a) Spindle (b) Lever bar
ส่ วนต้ นกาลังและควบคุมความเร็วมอเตอร์
ส่วนต้ นกาลังและควบคุมความเร็ วมอเตอร์ (Figure 6) ใช้ AC Gear Motor 5RK90A-C เป็ นระบบต้ น
กาลังในการหมุนแป้นกดยีลกู ตาล ส่วนระบบควบคุมจะใช้ สวิตซ์ ON-OFF ควบคุม การทางานของเครื่ องและมี
ระบบควบคุมความเร็ ว AC Motor ด้ วยชุด Speed Control 90W ซึง่ ความเร็ วรอบของมอเตอร์ 100 รอบต่อนาที
ทาให้ ผิวของเนื ้อตาลแยกออกจากเส้ นใยตาลได้ ดี (นิวา และ กันต์, 2555)

Figure 6 AC Motor Speed Control Set
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการออกแบบและสร้ างเครื่ องยีผลตาลโตนด
ผลออกแบบและสร้ างเครื่ องยีผลตาลโตนด เพื่อให้ เกิดความสวยงามของรู ปลักษณ์ภายนอกและความ
ลงตัวต่อการใช้ งานที่สะดวกสบาย รวมทังปกป
้ ้ องระบบการควบคุมอุปกรณ์ตา่ ง ๆ โดยได้ ผลของการออกแบบใน
ภาพรวมจากชิ ้นงานจริ ง โดยมีขนาด 60 cm. x 60 cm. x 115 cm. (Figure 7)

Figure 7 Palmyra Palm Crushing Machine
การทางานของเครื่ องยีผลตาลโตนดเพื่อการแปรรู ปอาหาร
1. นาผลลูกตาลโตนดที่ผ่านการปอกเปลือกแล้ วใส่ลงในหม้ อ
บดยีคดั แยกเนื ้อตาล
2. เปิ ด
สวิตซ์ควบคุมความเร็ วมอเตอร์ จะทาให้ แป้นกดยีลกู ตาลหมุน
3. ดึงคันโยกเข้ าหาตัวเอง
4. ชุดคันโยกจะปรับระยะการบดยีเนื ้อตาลโดยดันหม้ อบดยีคดั แยกเนื ้อตาลเข้ าประชิดกับแป้นกดยีลกู
ตาลหมุนยีกบั ตะแกรงเพื่อให้ เนื ้อตาลออกจากลูกตาล
5. เมื่อเสร็ จแล้ วปิ ดสวิตซ์เครื่ อง ปลดแกนล๊ อกนาหม้ อบดยีคดั แยกเนื ้อตาลออกมาเอาเนื ้อตาลออก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ตัวแปรที่ควบคุมในการทดลอง
1. ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของผลตาลโตนดในการทดลองต้ องมีขนาดที่ใกล้ เคียงกัน จึงทาให้
กระบวนการบดยีมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าขนาดของผลตาลโตนดมีความแตกต่างกันมากเกินไปจะส่งผลทาให้ ไม่
สามารถบดยีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในการทดลองพบว่าน ้าหนักของผลตาลโตนดในการบดยีในแต่ละครัง้ สามารถใส่ผลตาลโตนดน ้าหนัก
ไม่เกิน 1.6 กิโลกรัม

Figure 8 Measured results of palmyra weight
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ผลการทดลองเปรี ยบเทียบการยีลกู ตาลโตนดที่น ้าหนัก 1.6 กิโลกรัมด้ วยแรงงานคนและการทดลองด้ วย
เครื่ องยีผลตาลโตนด (Figure 8) พบว่า การทดลอง ยีลกู ตาลโตนดด้ วยแรงงานคนใช้ เวลาเฉลี่ยในการบดขยี ้ลูก
ตาลประมาณ 46.5 นาทีตอ่ ครัง้ และได้ น ้าหนักของเนื ้อตาลหลังจากขยี ้เฉลี่ยประมาณ 236 กรัมต่อครัง้
ในส่วนของการทดลองด้ วยเครื่ องยีผลตาลโตนด ใช้ เวลาเฉลี่ยในการบดขยี ้ลูกตาลประมาณ 5.6 นาทีตอ่
ครัง้ และได้ น ้าหนักของเนื ้อตาลหลังจากบดขยี ้เฉลี่ยประมาณ 306 กรัมต่อครัง้ นอกจากนี ้ เวลาในการบดขยี ้ด้ วย
เครื่ องเมื่อเทียบกับการใช้ แรงงานคนแล้ วมีสดั ส่วนที่ตา่ งกันถึง 8.3 เท่า ซึง่ สามารถทาให้ ลดระยะเวลาในการผลิต
ลงได้ มาก
ผลการนาไปทดลองใช้
จากการทดลองใช้ งานเครื่ องยีผลตาลเพื่อการแปรรู ปอาหาร เป็ นการพัฒนากระบวนการแปรรู ปเพิ่ม
มูลค่าให้ กบั กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ แม่บ้านสามารถนาเครื่ องไปใช้ ในกระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากผลตาลโตนด
และเป็ นการเพิ่มรายได้ สชู่ มุ ชนส่งเสริ มการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้ องถิ่น จากการประเมิน ของกลุม่ แม่บ้านโดย
การทดลองใช้ งานเครื่ องและผลที่ได้ จากการทดลองเป็ นที่พอใจมากเพราะสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะเวลาที่รวดเร็ วและให้ ปริ มาณเนื ้อตาลตามที่กลุม่ แม่บ้านต้ องการ (Figure 9)

Figure 9 Field operation of the machine

สรุปผลการวิจัย
การออกแบบและสร้ างเครื่ องยีผลตาลโตนดเพื่อการแปรรู ปอาหาร พบว่าเครื่ องสามารถทางานได้ จริ ง มี
ประโยชน์ตอ่ การใช้ งาน วัสดุและอุปกรณ์หาซื ้อได้ ง่ายตามแหล่งจาหน่ายทัว่ ไป สามารถใช้ แทนแรงงานคนได้ ใช้
งานได้ อย่างต่อเนื่อง
ด้ านประสิทธิภาพในการทางาน ของเครื่ องยีผลตาลโตนด เพื่อการแปรรู ปอาหารใน การนาผลตาลโตนด
สุกที่มีน ้าหนักประมาณ 1.6 กิโลกรัม มาเข้ าเครื่ องยีผลตาลโตนดโดยใช้ ความเร็ วรอบในการยีผลตาลโตนดเท่ากับ
100 รอบต่อนาทีเพื่อยีผลตาลโตนด มีความสามารถในการยีผลตาลโตนดโดยใช้ เวลาในการยีเฉลี่ย ประมาณ 5.6
นาทีตอ่ ครัง้ และได้ น ้าหนัก ของเนื ้อตาลเฉลี่ย ประมาณ 306 กรัมต่อครัง้ ผลการศึกษาวิจยั พบว่าเครื่ องยีผล
ตาลโตนดใช้ เวลาในการยีลกู ตาลระหว่างเครื่ องยีผลตาลกับการยีด้วยแรงงานคนมีความต่างกันเป็ น 8.3 เท่าของ
เวลาที่ใช้ ส่วนค่าความต่างของน ้าหนักของผลตาลที่ยีได้ ระหว่างเครื่ องยีผลตาลกับการยีด้วยแรงงานคนมีความ
ต่างกันเป็ น 1.3 เท่าของน ้าหนัก
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ผลของแสงสว่ างที่มีต่อการเปลี่ยนสีของไส้ กรอกหมูในระหว่ างการจัดเก็บ
Effect of illumination on color changes in cooked pork sausages during storage
ขวัญชัย ชอบสําราญ1* เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ1 ทวีพล ซื่อสัตย์2 และ นวภัทรา หนูนาค1
Kwanchai chopsamran1*, Ekkapong Cheevitsopon1, Taweepol Suesut2 and Navaphattra Nunak1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของแสงสว่างที่มีต่อการเปลี่ยนสีของไส้ กรอกหมูที่บรรจุอยู่ใน
ถุงพลาสติกใสทําจากวัสดุโพลีเอทิลีน (LLDPE) และไนลอน (Nylon+LLDPE) ในระหว่างการจัดเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อรอการจําหน่ายให้ กบั ผู้บริ โภค โดยเปรี ยบเทียบการจัดเก็บ
ภายใต้ สภาวะปราศจากแสงสว่างและแสงสว่างที่มีแหล่งกําเนิดแสงต่างชนิดกัน (ฟลูออเรสเซนต์และแอลอีดี) ที่
อุณหภูมิแสงเท่ากับ 3000 เคลวิน และ 6500 เคลวิน โดยปรับระยะห่างของแหล่งกําเนิดแสงกับผลิตภัณฑ์ให้ มีคา่
ความสว่างบนพื ้นผิวผลิตภัณฑ์เท่ากับ 200 และ 500 ลักซ์ โดยประมาณ ผลประเมินการเปลี่ยนแปลงค่าสีของไส้
กรอกซึ่งได้ จากวิธีการเทียบสีด้วยสายตามนุษย์ การวิเคราะห์ภาพดิจิตอล (ระบบ RGB) และการวัดสีด้วย
เครื่ องวัดสี (ระบบ CIE L*a*b*) ให้ ผลที่สอดคล้ องกัน โดยแสงสว่างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของไส้ กรอกที่บรรจุ
อยูใ่ นถุง LLDPE อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ซึง่ การเปลี่ยนแปลงสีอธิบายได้ จากการลดลงของค่าสีแดง (a*) หรื อ
การเพิ่มขึ ้นของค่าความสว่าง (L*) การศึกษาครั้งนี ้แสดงให้ เห็นว่าการประมวลผลภาพดิจิตอลสามารถใช้ เป็ นอีก
หนึ่งทางเลือกสําหรั บการควบคุมและประกันคุณภาพในโรงงาน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็ นระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลแบบอัตโนมัตหิ รื อพัฒนาเป็ นอุปกรณ์พกพาต่อไปได้

ABSTRACT
The objective of this article is to study the effect of illumination on color changes in cooked
pork sausage packed in transparence plastic polyethylene (LLPDE) and nylon (nylon+LLDPE) and
stored at temperature of 31°C for 4 weeks under various light conditions before conveying them to
products distribution to the consumers. The experiments were compared among the storage
conditions of dark and light from different light sources (fluorescent and LED) at light temperatures of
3000 K and 6500 K. The distance between light source and sample was adjusted until the light
intensity incident on a sample surface was close to 200 and 500 lux. The results obtained from the
visual inspection, image analysis (RGB model) and colour measuring instrument were in agreement
among them and indicated that sausages packed in LLPDE had a significant highest discoloration
(P<0.05) in the light storage. Color changes were estimated by decreasing of redness (a*) or
increasing of lightness (L*). Finally, it can be concluded that the digital image processing could be
used as an alternative technique to quality control and assurance in the factory and this could be
developed to an automatic inspection and evaluation system or a portable device.
Key Words: cooked pork sausage, light source, illumination, color, image processing
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คํานํา
สีเป็ นพารามิเตอร์ แรกทางด้ านคุณภาพที่ถกู ประเมินโดยผู้บริ โภคและเป็ นพารามิเตอร์ สําคัญที่ผ้ บู ริ โภค
ใช้ สําหรับตัดสินใจก่อนการเลือกซื ้อหรื อแม้ กระทัง่ ก่อนการบริ โภค การประเมินลักษณะของสีมีหลายวิธี ได้ แก่
การประเมินด้ วยสายตามนุษย์ (visual inspection) การวัดด้ วยเครื่ องวัดสี (color measuring instrument) หรื อ
การวิเคราะห์ภาพดิจิตอล (digital image analysis) โดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ภาพซึง่ อาจใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป
หรื อนักวิจยั อาจพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ ในงานเฉพาะด้ าน สําหรับงานด้ านอาหารนิยมวัดสีด้วยเครื่ องวัดสีเพื่อการ
ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ CIE-LAB (L*a*b*) อย่างไรก็ตาม พื ้นที่ในการวัดสีของเครื่ องวัดสีใน
ปั จจุบนั มีขนาดพื ้นที่ที่จํากัด จึงไม่เหมาะสําหรับอาหารหลายชนิด แต่สามารถใช้ การวิเคราะห์ภาพได้ โดยใช้ กล้ อง
ถ่ายภาพดิจิตอลซึ่งเป็ นการบันทึกภาพในแต่ละพิกเซลด้ วยเซนเซอร์ ที่มีความสามารถในการรับความเข้ มแสงสี
แดง (R) สีเขียว (G) และสีนํ ้าเงิน (B) โดยอยู่ในรู ปแบบของโมเดล RGB และปั จจุบนั ได้ มีนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการแปลงภาพสีดิจิตอล RGB ให้ อยู่ในรูปแบบสีในระบบ L*a*b* (Mery and Pedreschi, 2005; León
et al., 2006) ซึ่งความแม่นยําที่ได้ จากกระบวนการดังกล่าวยังคงขึ ้นอยู่กบั คุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่
ต้ องการวัดสีและความสัมพันธ์ ของระบบสีที่เกิดจากประเด็นของการศึกษา ดังนั้น ในขั้นตอนก่อนการพัฒนา
กระบวนการประมวลผลภาพเพื่อนําไปใช้ จึงจําเป็ นต้ องศึกษาความสัมพันธ์ของระบบสีในเบื ้องต้ นเสียก่อน
ในงานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ของวิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสีไส้ กรอกหมูในระหว่างการ
เก็บรักษา โดยคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ซึ่งเริ่ มตั้งแต่สิ ้นสุดกระบวนการผลิต จัดเก็บในห้ อง
เก็บผลิตภัณฑ์ จนถึงจัดวางบนชั้นวางผลิตภัณฑ์เพื่อรอการจําหน่ายสู่ผ้ บู ริ โภค ซึ่งใช้ ระยะเวลาทั้งสิ ้นประมาณ
30 วัน โดยในระหว่างกระบวนการดังกล่าวผลิตภัณฑ์จําเป็ นต้ องได้ รับแสงสว่างจากแหล่งกําเนิดแสงที่แตกต่าง
กัน ซึ่งส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์ไส้ กรอกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน นักวิจยั จํานวนมากได้ ศึกษา
เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพของไส้ กรอกในประเด็นต่าง ๆ เช่น ชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์ วิธีการบรรจุ และส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น (Summo et al., 2006; Rubio et al., 2008) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในประเด็นสภาวะ
ของการจัดเก็บไส้ กรอกในบรรจุภณ
ั ฑ์โดยเฉพาะการจัดเก็บในที่มืดและที่สว่างด้ วยแหล่งกําเนิดแสงต่างขนิดกันมี
อยูค่ อ่ นข้ างจํากัด Haile et al. (2013) ศึกษาผลของวิธีการบรรจุและการจัดเก็บแฮมสุกในพื ้นที่มีแสงและในที่มืด
ที่มีต่อความคงตัวของสีและการออกซิเดทีฟของลิพิดในระหว่างการจัดเก็บ 48 ชั่วโมง ซึ่งพบว่า การเก็ บ
ผลิตภัณฑ์แฮมสุกในที่มืดไม่สง่ ผลให้ สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงแต่ยงั คงมีการออกซิเดชัน่ ของลิพิดเกิดขึ ้น โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ห่อหุ้มด้ วยฟอยล์สามารถลดการเปลี่ยนของสีได้ ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์โปร่ งใสในกรณีที่
จัดเก็บในที่มีแสงสว่าง ผลิตภัณฑ์ที่โดนแสงจะมีคา่ ความสว่าง (L*), เมทไมโอโกลบิน และองศาฮิว (Hue angle,
Ho) สูงขึ ้น ในขณะที่คา่ ความเป็ นสีแดง (a*), โครมา (Chroma) และไนโตรโซไมโอโกลบินตํ่าลง Böhner et al.
(2014) ศึกษาผลของแหล่งกําเนิดแสง (หลอดฟลูออเรสเซนต์ (FL), หลอดเมทัลฮาไลท์ (MH), หลอดฟลูออเรส
เซนต์ที่มีการปรับสีของแสง (FL-MP) และหลอดแอลอีดี (LED)) และความเข้ มข้ นของออกซิเจน (0.0%, 0.5%,
1.0% และ 2.0%) ที่มีตอ่ การเปลี่ยนสีและการออกซิเดชัน่ ของไส้ กรอกต้ ม ซึง่ พบว่า การเปลี่ยนสีของไส้ กรอกต้ ม
เกิดจากการออกซิเดชัน่ ของไนโตรซิลไมโอโกลบิน (MbNO) เป็ นเมทไมโอโกลบิน (MMb) ซึง่ เป็ นผลมาจากการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้ มข้ นของออกซิเจนสูงภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงสว่าง ส่งผลให้ คา่ ความเป็ นสีแดง (a*)
ของไส้ กรอกลดลง โดยหลอดกําเนิดแสงที่มีความยาวคลื่นสั้น (300-550 nm) เช่น FL จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยน
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สีได้ อย่างมาก ส่วนหลอดที่มีความยาวคลื่นกลาง (551-800 nm) และคลื่นยาว (801-1100 nm) เช่น MH, FLMP และ LED จะช่วยลดการเปลี่ยนสีลงได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงขาดการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของแหล่งกําเนิดแสง
อุณหภูมิของแสง และระยะห่างระหว่างแหล่งกํ าเนิดแสงและผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อค่าความเข้ มของแสงหรื อ
ความส่ อ งสว่ า งบนพื น้ ผิ ว ผลิ ต ภัณ ฑ์ รวมทั้ง ยัง คงขาดการศึก ษาความสัม พัน ธ์ ข องระบบสี ที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของสีไส้ กรอกภายใต้ สภาวะแสงสว่างที่แตกต่างกัน
ดังนั้น บทความวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแสงสว่าง (ชนิดของแหล่งกําหนดแสง อุณหภูมิ
ของแสงและความสว่างบนพื ้นผิวของภัณฑ์) ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของไส้ กรอกที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสทําด้ วย
วัสดุชนิดโพลีเอทิลีน (LLDPE) และไนลอน (Nylon + LLDPE) ในระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 31 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ โดยเป็ นการศึกษาที่พิจารณาถึงสภาวะการจัดเก็บจริ งในตู้เก็บสินค้ า ซึง่ จําเป็ นต้ อง
ให้ แสงสว่างกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเปรี ยบเทียบวิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสีด้วยวิธีการเทียบสีด้วย
สายตามนุษย์ การวิเคราะห์ภาพสีดิจิตอลในรูปแบบของโมเดล RGB และการวัดสีด้วยเครื่ องวัดสีในระบบสี CIE
L*a*b* เพื่อนําไปพิจารณาสําหรับการพัฒนาระบบประมวลผลภาพของไส้ กรอกในระหว่างการจัดเก็บแบบ
อัตโนมัตหิ รื อกึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สําหรับการนําไปใช้ งานได้ อย่างหลากหลายในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ าง
ไส้ กรอกหมูรมควันสีเหลือง-นํ ้าตาล (Bayern Wiener) มีสว่ นผสมหลักคือ เนื ้อหมู (62%) ไขมัน (13%)
และส่วนผสมอื่น ๆ (25%) โดยนําเนื ้อหมูชิ ้นส่วนต่าง ๆ ที่เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส มาตัดแต่งเลือกหาสิ่ง
แปลกปลอมและสิ่งไม่พงึ ประสงค์และนําเข้ าเครื่ องบดเนื ้อ จากนั้นผสมเนื ้อที่บดแล้ วเข้ ากับส่วนผสมอื่น ๆ พร้ อม
นํ ้าเย็น (อุณหภูมิ 0 – 4 องศาเซลเซียส) ในเครื่ องผสมแบบสุญญากาศ ที่ความดัน 0.8 บาร์ เป็ นเวลา 6 นาที จะ
ได้ เนื ้อสําหรับขึ ้นรูปเป็ นไส้ กรอก เรี ยกว่า “อิมลั ชันแบบเนื ้อหยาบ” นําอิมลั ชันป้อนเข้ าเครื่ องขึ ้นรูป เพื่ออัดเข้ าไป
ในเคสซิ่งซึ่งทําจากไส้ แกะ พร้ อมกับบิดแบ่งเป็ นท่อนสั้น ๆ ต่อกันเป็ นเส้ นยาว จากนั้นอบเส้ นอิมลั ชัน (ไส้ กรอก
ดิบ) ในเครื่ องอบแบบมีระบบรมควัน เพื่อทําให้ ไส้ กรอกสุก โดยมีอณ
ุ หภูมิใจกลางเท่ากับ 71 องศาเซลเซียส นาน
30 นาที และนําไปลดอุณหภูมิจนไส้ กรอกมีอณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 10 องศาเซเซียส จากนั้นในขั้นตอนสุดท้ ายซึง่ เป็ น
ขั้นตอนการบรรจุ ได้ นําไส้ กรอกมาตัดเป็ นท่อนตามที่แบ่งไว้ แล้ วบรรจุใส่ถงุ จํานวน 7 ชิ ้นต่อถุง ปิ ดผนึกถุงด้ วย
เครื่ องบรรจุถงุ แบบสุญญากาศ โดยถุงที่ใช้ บรรจุเป็ นถุงพลาสติกใส 2 ชนิด ได้ แก่ 1) ถุงไนลอน ซึ่งทําจากวัสดุ
ไนลอนและโพลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้ น (Linear Low Density Polyethylene; LLDPE) และ 2) ถุงพีอี
ซึง่ ทําจากวัสดุโพลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้ น โดยทําการเตรี ยมตัวอย่างเพื่อใช้ ในการทดลอง จํานวน 3 ซํ ้า
การจัดเก็บ
จัดไส้ กรอกบรรจุในตะกร้ าและเก็บไว้ ในห้ องควบคุมภายใต้ สภาวะแสงที่แตกต่างกัน โดยทําสัญลักษณ์
ไว้ บนถุงเพื่อแสดงชนิดของถุงที่บรรจุไส้ กรอกและสภาวะแสงสําหรับการจัดเก็บ นําถุงไส้ กรอกออกมาประเมิน
ลักษณะ ของผลิตภัณฑ์สปั ดาห์ละครั้ง จํานวน 4 สัปดาห์ โดยกรณีการประเมินด้ วยสายตามนุษย์และการ
บันทึกภาพดิจิตอลซึง่ เป็ นการทดสอบแบบไม่ทําลาย ใช้ ตวั อย่างทดสอบชุดเดิมสําหรับทั้ง 4 สัปดาห์ สําหรับการ
วิเคราะห์สีด้วยเครื่ องวัดสี ใช้ วิธีการสุม่ ถุงตัวอย่างออกมาวัดตามเวลาที่กําหนดไว้ ทําการบันทึกอุณหภูมิภายใน
ห้ องจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทกุ 5 นาที ด้ วยเครื่ องมือวัดอุณหภูมิและตัวบันทึกข้ อมูล เพื่อให้ แน่ใจว่าอุณหภูมิของห้ อง
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เก็บผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นหนึง่ ในตัวแปรที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยพบว่าอุณหภูมิ
ภายในห้ องควบคุมเท่ากับ 31 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาของการทดลอง
การกําหนดลักษณะของแหล่ งกําเนิดแสง
ติดตั้งหลอดกําเนิดแสงชนิด FL และหลอด LED เข้ ากับโคม LUSO LWPF1-240/PC ซึง่ หลอดทั้ง 2
ชนิดจัดอยูใ่ นกลุม่ ของความยาวคลื่นเดียวกัน โดยหลอด FL ที่เลือกใช้ มี 2 คุณลักษณะ คือ หลอด FL ที่มี
อุณหภูมิแสงเท่ากับ 3000 เคลวิน (Phillip TLD 36 W/830 warm white) และ 6500 เคลวิน (Phillip TLD 36
W/865 cool daylight) สําหรับหลอด LED ที่เลือกใช้ มีอณ
ุ หภูมิแสงเท่ากับ 6500 เคลวิน (EVE LED T8 22 W,
6500 K 2000 Lm) ห้ องควบคุมสภาวะแสงที่ใช้ สําหรับการทดลองมีขนาด 120x140x140 เซนติเมตร แบ่งเป็ น 4
ช่อง ขนาดช่องละ 30x140x140 เซนติเมตร ที่ตรงกลางแต่ละช่องแขวนโคมไฟช่องละ 1 โคม ปรับระยะการติดตั้ง
แหล่งกําเนิดแสงให้ หา่ งจากพื ้นผิวผลิตภัณฑ์ โดยให้ วดั ค่าความสว่างด้ วยเครื่ องวัดแสง (Heavy Duty Light
Meter Model 407026UM) ได้ เท่ากับ 200 ลักซ์ และ 500 ลักซ์ โดยประมาณ ทําการทดลอง 3 ซํ ้า
การประเมินสีของไส้ กรอก
การประเมินผลทางประสาทสัมผัส
ประเมินลักษณะสีของไส้ กรอกด้ วยวิธีการเทียบทางสายตาโดยผู้ทดสอบที่ผ่านการอบรม ผู้ทดสอบทํา
การเทียบสีของไส้ กรอกที่บรรจุอยู่ในถุงไนลอนและถุงพีอี ซึ่งจัดเก็บภายใต้ สภาวะแสงสว่างที่แตกต่างกัน โดย
เทียบกับแผ่นรูปสินค้ าตัวอย่างที่มีการแบ่งสีออกเป็ น 7 ระดับ ในการประเมินผู้ทดสอบใช้ วิธีการเทียบระดับสีของ
ผลิตภัณฑ์ด้านที่รับแสงสว่างและระบุผลที่ได้ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผา่ นเกณฑ์)
การวิเคราะห์ ภาพดิจติ อล
จัดวางถุงผลิตภัณฑ์ลงในกล่องควบคุมแสงเพื่อควบคุมให้ สภาวะแสงคงเดิมสําหรับทุกการทดลอง และ
บันทึกภาพถ่ายด้ วยกล้ องดิจิตอล (Canon PowerShot A495) ปรับตั้งแบบ Manunal ไม่ใช้ แฟลช โดยกําหนด
เงื่อนไขการทํางานของกล้ องเหมือนกันทุกครั้ง ภายในกล่องควบคุมแสงติดแผ่นพลาสติกสีดําเพื่อลดการสะท้ อน
ที่ผิว โดยใช้ แหล่งกําเนิดแสงเป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด Warm white เนื่องจากหลอดกําเนิดสามารถ
ตอบสนองต่อความยาวคลื่นของแสงสี แดง เขียว นํ ้าเงินได้ ใกล้ เคียงกับแสงจากดวงอาทิตย์ ทําการบันทึกภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสีเช่นเดียวกับการประเมินผลด้ วยสายตา และวิเคราะห์ภาพถ่ายด้ วยโปรแกรม ImageJ
1.5b (National Institute of Health, USA) โดยวัดค่าสีอยูใ่ นระบบสี RGB เทคนิควิธีหรื อขั้นตอนวิธี (Algorithm)
การประมวลผลภาพดิจิตอลดังแสดงใน Figure 1 ซึง่ ประกอบด้ วย การนําเข้ าข้ อมูลภาพ (Image Acquisition)
จากกล้ องดิจิตอล จากนั้นทําการแยกส่วนของภาพที่สนใจโดยตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องออกจากภาพ (ROI) แยก
องค์ประกอบของสีในรูปแบบ RGB และแปลงเป็ น L*a*b* เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของสีกบั วิธีอื่น
การวัดสี
ตัดตัวอย่างไส้ กรอกความยาว 2.54 เซนติเมตร เพื่อวัดสีที่ผิวของไส้ กรอกด้ านที่รับแสงสว่าง โดยใช้
เครื่ องวัดสีระบบ spectrophotometer Hunter lab (ColorFlexEZ, Hunter Associates Laboratory, Inc., VA)
ผลของการวัดสีที่ได้ แสดงในรูป L*a*b* (L * - ความสว่าง a* - ความเป็ นสีแดง/สีเขียว และ b* - ความเป็ นสี
เหลือง/สีนํ ้าเงิน) และคํานวนค่าการเปลี่ยนแปลงของสีเปรี ยบเทียบกับค่าสีเริ่ มต้ นก่อนการทดลอง E (∆
∗
∗
∗
∗
∗
∗
) ทําการทดสอบตัวอย่างที่อณ
ุ หภูมิห้อง จํานวน 7 ชิ ้น
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Figure 1 Digital image processing for evaluation of sausage color changes
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ประมวลผลข้ อมูลทั้งหมดด้ วยโปรแกรม SPSS โดยเปรี ยบเทียค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี One way ANOVA ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของแสงสว่ างและชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์ ท่ มี ีต่อการเปลี่ยนสีของไส้ กรอก
จากการศึกษาผลของแสงสว่างจากแหล่งกําเนิดแสง 2 ชนิด ได้ แก่ หลอด FL และ หลอด LED ที่
อุณหภูมิแสง 3000 เคลวิน และ 6500 เคลวิน ที่มีตอ่ การเปลี่ยนสีของไส้ กรอกที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสทําด้ วย
วัสดุชนิดโพลีเอทิลีน (LLDPE) และไนลอน (Nylon + LLDPE) ในสภาวะสุญญากาศ โดยจัดเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ
31 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยไส้ กรอกเริ่ มต้ นการเก็บมีคา่ ความสว่าง (L*) เท่ากับ 47.210.51
และค่าสีแดง (a*) เท่ากับ 14.180.04 และค่าสีเหลืองเท่ากับ 26.520.29 ดังแสดงใน Figure 2 ผลการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงสีของไส้ กรอกด้ วยสายตาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานสีของบริ ษัทที่ใช้ ในเชิงพาณิชย์และค่าสีของ
ตัวอย่างที่ได้ จากการวัดด้ วยเครื่ องวัดสีระบบ CIE ซึ่งคํานวณในรู ปของการเปลี่ยนแปลงสีรวม (E) แสดงใน
Table 1 สําหรับการวิเคราะห์สีจากภาพดิจิตอลในระบบ RGB แสดงใน Table 2
ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าในระหว่างระยะเวลาเก็บรักษา แหล่งกําเนิดแสงสว่างมีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสีของไส้ กรอกอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (P<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่าง
ควบคุมที่เก็บรักษาไว้ ในสภาวะที่ไม่มีแสงสว่าง แหล่งกําเนิดแสงที่มีคา่ อุณหภูมิสีมากและโดยเฉพาะแหล่งกําเนิด
แสงที่มีคา่ ความสว่างมากมีแนวโน้ มทําให้ ไส้ กรอกเกิดการเปลี่ยนแปลงสีมากขึ ้นอีกด้ วย อย่างไรก็ตาม ไส้ กรอกที่
บรรจุในถุง Nylon+LDPE มีการเปลี่ยนแปลงค่า E น้ อยกว่าไส้ กรอกที่บรรจุในถุง LLDPE อย่างชัดเจน
(P<0.05) ซึ่ง เป็ น การพิ สูจ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ชนิ ด ของถุง บรรจุช่ ว ยลดผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสี เ นื่ อ งจาก
แหล่งกําเนิดแสงได้ ตัวอย่างที่บรรจุในถุง Nylon+LLDPE และเก็บรักษาภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงต่าง ๆ มีคา่ การ
เปลี่ยนแปลงสีรวมใกล้ เคียงกับตัวอย่างควบคุมที่เก็บรักษาไว้ ในห้ องมืด โดยผลที่ได้ จากการประเมินค่าสีทงั ้ 3 วิธี
สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของสีไส้ กรอกตลอดระยะเวลาการ
เก็บ 4 สัปดาห์ ด้ วยสายตา ไม่สามารถแยกความแตกต่างของสีที่แปลี่ยนแปลงภายใต้ สภาวะแสงสว่างที่ตา่ งกัน
ได้ ในขณะที่การวิเคราะห์ภาพสีดิจิตอลและการวัดสีด้วยเครื่ องวัดสีสามารถแยกความแตกต่างของสีได้ โดย
ผลลัพธ์ที่ได้ จากเครื่ องวัดสีให้ ผลแตกต่างอย่างชัดเจนที่สดุ อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้ จากเครื่ องวัดสีและการวิคราะห์
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ภาพสีดิจิตอลมีค่าที่แตกต่างกัน เนื่องจากภาพสีดิจิตอลได้ มาจากการถ่ายภาพผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์ในขณะที่การวัด
ด้ วยเครื่ องวัดสีเป็ นการวัดสีผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง และทั้งสองวิธีมีกระบวนการรับภาพของเซ็นเซอร์ ที่ตา่ งชนิดกัน
Table 1 Changes in color of sausages under various light sources and packages during storage for 4
weeks evaluated by visual inspection and color measuring instrument
Light sources
Package types
E
Visual inspection
Control
LLDPE
1.76±0.40ef
Acceptance
FL 3,000K, 500Lux
7.46±0.16b
Unacceptance
FL 6,500K, 200Lux
5.72±0.18c
Unacceptance
FL 6,500K, 500Lux
8.94±0.40a
Unacceptance
LED 6,500K, 500Lux
8.95±0.74a
Unacceptance
Control
Nylon+LLDPE
0.97±0.22g
Acceptance
FL 3,000K, 500Lux
2.28±0.28de
Acceptance
FL 6,500K, 200Lux
1.27±0.19fg
Acceptance
FL 6,500K, 500Lux
1.59±0.53fg
Acceptance
LED 6,500K, 500Lux
2.92±0.32d
Acceptance
Different letters in the same column indicate that values are significantly different (P < 0.05). The
control sample was stored in the dark room.
Table 2 Changes in color of sausages under various light sources and packaging during storage for
4 weeks evaluated by color digital image analysis in RGB and converted to “L” and “a” values
RGB color space
CIE LAB
Light sources
Package types R
G
B
L1
a1
Control
LLDPE
224
181
94
75
6
FL 3,000K, 500Lux
221
203
133
81
-3
FL 6,500K, 200Lux
229
208
132
83
-3
FL 6,500K, 500Lux
226
209
145
83
-3
LED 6,500K, 500Lux
211
180
104
79
1
177
93
74
6
Control
Nylon+LLDPE 220
FL 3,000K, 500Lux
219
194
136
79
1
FL 6,500K, 200Lux
219
190
126
78
2
195
130
79
2
FL 6,500K, 500Lux
224
LED 6,500K, 500Lux
225
191
117
78
2
1
”L” and “a” values were converted using this website (www.colormine.org/convert/rgb-to-lab)
การเปลี่ยนแปลงสีของไส้ กรอกในระหว่ างการเก็บรั กษา
ตัวอย่างไส้ กรอกบรรจุในถุง LLDPE และถุง Nylon+LLDPE เก็บรักษาไว้ ภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงแบบ
FL ที่มีอณ
ุ หภูมิแสงเท่ากับกับ 6500 เคลวิน และมีคา่ ความสว่างเป็ น 200 Lux เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดย
เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างที่บรรจุในถุงชนิดเดียวกันที่เก็บรักษาไว้ ในสภาวะที่ไม่มีแสง ทําการสุม่ ตัวอย่างมาวัดค่าสี
ทุก ๆ สัปดาห์ โดยพิจารณาค่าสีที่สําคัญของไส้ กรอกคือ L* และ a* (Haile et al., 2013 และ Böhner et al.,
2014) ซึง่ ผู้บริ โภคจะพิจารณาเลือกความสดของผลิตภัณฑ์จากสีของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงค่า L* และ a*
ของตัวอย่างทั้งหมดแสดงอยูใ่ น Figure 2 และ Figure 3 ตามลําดับ
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Figure 2 Changes in the L* value of sausages during storage for 4 weeks. (Control sample was
storage in dark room)
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Figure 3 Changes in the a* value of sausages during storage for 4 weeks. (Control sample was
storage in dark room)
Figure 2 แสดงให้ เห็นว่าตัวอย่างไส้ กรอกที่เก็บรักษาไว้ ในสภาวะแหล่งกําเนิดแสงแบบ FL ที่มีอณ
ุ หภูมิ
สีเป็ น 6,500 เคลวิน และมีคา่ ความสว่างเป็ น 200 ลักซ์ มีแนวโน้ มค่า L* เพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาของการเก็บรักษา
อย่างชัดเจน โดยในสัปดาห์ที่ 4 ตัวอย่างไส้ กรอกในถุง LLDPE และในถุง Nylon+LLDPE มีคา่ ความสว่างเท่ากับ
50.150.58 และ 49.090.42 ตามลําดับ ตัวอย่างไส้ กรอกในถุง LLDPE มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของค่า L*
มากกว่าตัวอย่างในถุง Nylon+LLDPE ภายใต้ สภาวะแหล่งกําเนิดแสงแบบเดียวกัน ในขณะที่ตวั อย่างควบคุมทั้ง
ที่บรรจุในถุง LLDPE และถุง Nylon+LLDPE ในสภาวะที่ไม่มีแสง มีคา่ L* ค่อนข้ างคงที่ตลอดระยะเวลาของการ
เก็บรักษา การเพิ่มขึ ้นของค่า L* ในตัวอย่างไส้ กรอกที่เก็บรักษาไว้ ภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงเป็ นเพราะว่ารังสี
อัลตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) ที่แผ่มาจากแหล่งกําเนิดแสง โดยเฉพาะแหล่งกําเนิดแสงแบบฟลูออเรสเซ้ นต์ที่
มีโครงสร้ างเป็ นหลอดแก้ วสุญญากาศและมีไอปรอทอยูข่ ้ างใน เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านทําให้ ไอปรอทปล่อยพลังงาน
ในรู ปรังสีอตั ราไวโอเลต (Böhner et al., 2014) สําหรับการเปลี่ยนแปลงค่า a* หรื อค่าความเป็ นสีแดงของ
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ตัวอย่างไส้ กรอกบรรจุในถุง LLDPE และถุง Nylon+LLDPE แสดงอยู่ใน Figure 3 ซึง่ พบว่าไส้ กรอกที่บรรจุในถุง
LLDPE มีค่าความเป็ นสีแดงลดลงตามระยะเวลาของการเก็บภายใต้ สภาวะที่มีแหล่งกําเนิดแสงสว่าง และเป็ น
ตัวอย่างที่มีคา่ a* ลดลงมากที่สดุ ในขณะที่ไส้ กรอกที่บรรจุในถุง Nylon+LLDPE ภายใต้ สภาวะมีแหล่ง กําเนิด
แสงมีการลดลงของค่า a* น้ อยกว่าอย่างชัดเจน การลดลงของค่า a* ของไส้ กรอกในการทดลองนี ้สอด คล้ องกับ
งานวิจยั ของ Böhner et al. (2014) ซึง่ ไส้ กรอกมีไมโอโกลบินและมีไนไทรต์เป็ นส่วนประกอบ เมื่อได้ รับความร้ อน
จะกลายเป็ นไนโตรโซไมโอโกลบิน และถ้ าไส้ กรอกสัมผัสกับแสงและออกซิเจนจะทําให้ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ส่งผลให้ สีของไส้ กรอกเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการลดลงของค่า a* (Andersen and Skibsted, 1992)

สรุ ป
การเก็บรักษาไส้ กรอกที่สภาวะแสงสว่างที่แตกต่างกันส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสี
ของไส้ กรอก ซึง่ จัดเป็ นพารามิเตอร์ สําคัญตัวหนึง่ ที่ใช้ ในการตัดสินใจทางด้ านคุณภาพของผู้บริ โภค โดยการตรวจ
ประเมินด้ วยสายตาของมนุษย์ไม่สามารถแยกความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของสีภายใต้ สภาวะแสงสว่างที่
ต่างกันได้ ในขณะที่การวิเคราะห์ด้วยภาพสีดิจิตอลและจากเครื่ องวัดสีสามารถแยกความแตกต่างนั้นได้ และ
ให้ ผ ลที่ ส อดคล้ อ งกัน จะเห็ น ได้ ว่า การวิ เ คราะห์ ภ าพสี ดิจิ ต อลสามารถใช้ เ ป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ง สํ า หรั บ การ
ตรวจสอบคุณ ภาพใส้ กรอกทางกายภาพแทนการตัด สินใจด้ ว ยสายตามนุษย์ ไ ด้ ซึ่งวิ ธีการนี ส้ ามารถนํ า ไป
ประยุกต์กบั การพัฒนาโปรแกรมได้ หลากหลายระบบปฏิบตั ิการ เช่น การพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งานในส่วนของการควบคุมและประกันคุณภาพในโรงงาน สามารถตรวจสอบคุณภาพด้ วยความ
แม่นยําทั้งในและนอกสถานที่ และสามารถนํ าเทคนิควิธีนีไ้ ปใช้ ในการสร้ างและพัฒนาเครื่ องตรวจสอบและ
ประเมินผลแบบอัตโนมัติต่อไปได้ โดยก่อนการพัฒนาระบบประมวลผลภาพเพื่อใช้ ในงานควบคุมคุณภาพควร
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีของไส้ กรอกด้ วยวิธีประมวลภาพเพิ่มเติม ภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงชนิดต่าง ๆ ในแต่ละ
สัปดาห์
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อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาของการยางของเครื่องยางอัตโนมัติแบบอินฟราเรด
ตอคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อหมูเสียบไม
Effects of grilling temperature and time of the automatic infrared grilling machine
on quality of pork-skewer products
เอกพงษ ชีวิตโสภณ1*
Ekkapong Cheevitsopon1*

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคหลักเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาของการยางของเครื่องยางอัตโนมัติ
แบบอินฟราเรดตอ คุณภาพผลิตภั ณฑเนื้ อหมูเ สีย บไม ไดแ ก ปริ มาณความชื้ น สี เนื้อสัม ผัส และผลผลิต ที่
อุณหภูมิการยางเทากับ 520, 530 และ 540 องศาเซลเซียส และระยะเวลาของการยางเทากับ 293, 352 และ
441 วินาที ตามลําดับ โดยเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมที่ยางดวยแรงงานคน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
อุณหภูมิและเวลาของการยางมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยพบวาปริมาณ
ความชื้น คาความสวาง และผลผลิตของตัวอยางลดลงอยางชัดเจนตามอุณหภูมิและเวลาของการยางที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่คาความแข็งของตัวอยางเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิและเวลาของการยางที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของ
แตละคุณภาพในตัวอยางมีความสัมพันธกันทางสถิติ

ABSTRACT
The main objective of this research is to study the effects of grilling temperature and time of
automatic infrared grilling machine on quality of pork-skewer products including moisture content,
color, texture, and yield. The grilling temperatures were 520, 530, and 540 °C, and grilling times were
293, 352, and 441 s, respectively. All results were compared to control sample which was grilled by
the manpower. The results revealed that the grilling temperature and time had a greater effect on the
quality of pork products (P<0.05). The moisture content, lightness, and yield of products significantly
decreased, whereas the hardness of products significantly increased with an increase in grilling
temperature and time. The changes in each quality of samples were significant correlation.

Key Words: pork skewer, infrared automatic grilling machine, grilling temperature, grilling time
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คํานํา
ในป พ.ศ. 2557 เปนประเทศไทยเปนผูผลิตเนื้อหมูมากเปนลําดับที่ 11 ของโลก ซึ่งมีปริมาณการผลิต
มากถึง 1.026 ลานตัน โดยเปนการบริโภคภายในประเทศเปน 0.967 ลานตัน (ประมาณ 95 % ของการผลิต
ทั้งหมด) และสงออกไปยังตางประเทศประมาณ 5 % ของการผลิตทั้งหมด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2558) เนื้อหมูสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลากหลายประเภท และเปนหนึ่งในอาหารเชาที่คนไทยนิยม
รับประทานคือ หมูปง หรือหมูยาง โดยการนําเนื้อหมูไปหมักกับสวนผสมและเครื่องปรุงรสตาง ๆ หลังจากนั้นนํา
เนื้ อ หมู ม าเสี ย บไม แ ละย า ง ลั ก ษณะของการย า งเป น การวางผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ว เ หนื อ ไฟ เพื่ อ ให สุ ก ระอุ ทั่ ว กั น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) โดยทั่วไปการแปรรูปอาหารเนื้อสัตวดวยการยางมักใชแหลงความรอนจากไฟฟา หรือ
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ถานไม หรือกาซ หนวยงานดานการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (United
States Department of Agriculture, 2011) ไดแนะนําคาอุณหภูมิความรอนภายในตรงกลางของผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปประเภทเนื้อสัตวควรเปนอยางนอย 62.8 องศาเซลเซียส และเปนเวลาอยางนอย 3 นาที สําหรับเนื้อ
สด หรือเปน 71.1 องศาเซลเซียส สําหรับเนื้อบด
การย า งเป น วิ ธี ก ารที่ ทํ า ให อ าหารมี ค วามเสี่ ย งสํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภคเนื่ อ งจากเกิ ด สารก อ มะเร็ ง
(Carcinogens) ในกระบวนการยาง (Övervik and Gustavsson, 1995; Viegas et al., 2012) โดยเฉพาะการ
ยางเนื้อสัตวดวยอุณหภูมิสูง สารเฮทเทอโรไซคลิก เอมีน (Heterocyclic amines, HCAs) เกิดขึ้นจากการให
ความรอนโปรตีนในเนื้อสัตวจนไหมหรือเกรียม รวมทั้งสารโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคารบอน (Polycyclic
aromatic hydrocarbons, PAHs) เกิดขึ้นจากการสันดาปไมสมบูรณของไขมัน ซึ่งน้ํามันจากเนื้อสัตวหยดลงบน
แหลงกําเนิดความรอน แลวเกิดการเผาไหมเปนควันและเขมา (Viegas et al., 2012) ซึ่งลอยขึ้นมาติดกับผิวของ
ผลิตภัณฑ แสดงใหเห็นวากระบวนการยางที่ไมเหมาะสมทําใหอาหารมีความเสี่ยงตอสุขภาพของผูบริโภค
โดยเฉพาะอยางยิ่งการยางเนื้อสัตวที่ใชแหลงความรอนจากการเผาไหมของถาน ซึ่งมีสาร PAHs ในควันจากการ
เผาไหมของถานไมในปริมาณที่สูงมาก (Övervik and Gustavsson, 1995) แตสําหรับการยางดวยคลื่น
อินฟราเรดพบวามีการหยดของไขมันและน้ําจากผลิตภัณฑนอยกวาการยางดวยวิธีทั่วไป และมีประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานดีกวา (Shilton et al., 2002; Braeckman et al. 2009) นอกจากนี้ยังพบวาในระหวางการใหความ
รอน เนื้อสัตวมีการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพตาง ๆ ไดแก มวลของเนื้อสัตวลดลงเนื่องจากการระเหยของน้ํา หรือ
การหยดของน้ําและน้ํามัน ขนาดของเนื้อสัตวลดลง และความแข็งของเนื้อสัตวเพิ่มขึ้นเพราะโปรตีนเสียสภาพ
จากความรอ น (Protein denaturation) รวมทั้งพบวา กลิ่น รสชาติ และสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนแปลงดวย
(Erdogdu et al. 2005; Braeckman et al. 2009; เอกพงษ และคณะ, 2556)
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการออกแบบและสรางเครื่องยางอัตโนมัติแบบอินฟราเรดสําหรับผลิตภัณฑ
อาหารเสียบไม ซึ่งใหความรอนกับผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็วทั้งสองดาน มีลักษณะการยางผลิตภัณฑอาหาร
เสี ยบไม ใ นแนวดิ่ ง และช ว ยแกป ญ หาการหยดของน้ํ ามั นลงบนแหลง กํ าเนิด ความร อน ซึ่งงานวิ จั ยฉบับ นี้ มี
วัตถุประสงคหลักคือ การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาของการยางของเครื่องยางอัตโนมัติแบบอินฟราเรด
ตอคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อหมูเสียบไม ไดแก ปริมาณความชื้น สี เนื้อสัมผัส และผลผลิต
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อุปกรณและะวิธีการ
การเตรียมเนื้อหมู
ห
เนื้อหมูสันนอกหมักรวมกับกระเทียม พริกไทย รากผักชี และเครื่อื งปรุงรสตาง ๆ เปนเวลา 18 ชั่วโมง ที่
อุณหหภูมิ 5±1 องศศาเซลเซียส นําเนื้อหมูเสียบบกับไมเสียบแแบบดามธง คววามยาวของไมมเสียบเปน 1550 มิลลิเมตรร
ตัวอยางเนื้อหมูเสียบไมมีลักษณ
ณะคลายทรงกกระบอก (Figuure 1) เสนผานศูนยกลาง 224±2 มิลลิเมตร ยาว 92±2
มิลลิมิเมตร และมีมวล 42±0.522 กรัม ตัวอยางแชแข็งเก็บไววที่อุณหภูมิ -220 องศาเซลเซีซียส กอนทดลลองยางใหวาง
ตัวอยางไวที่อุณหภภูมิหองจนกระะทั่งตัวอยางมีมีอุณหภูมิเปน -5 องศาเซลเซีซียส

B

A
Figuure 1 The sam
mples beforee grilling (A), and samples after grilling (B)

การเตรียมเครื่องย
ง างอัตโนมัติตแิ บบอินฟรราเรด
เครื่องยางอัตโนมัติแบบอินฟราเรด ((Figure 2 แลละ Figure 3, เลขที่คําขอสิสิทธิบัตร 14011003748 ของ
กรมททรัพยสินทางปปญญา) มีสวนประกอบหลั
น
กั ดังนี้ 1) ชุดสสงกําลังและลําเลี
า ยง 2) ชุดกกลไกจับดามไมม 3) ชุดความ
รอนแบบอินฟราเรรด และ 4) ชุดควบคุมอุณหภภูมิและความเเร็วของการยาง





Figuure 2 The automatic infrared grilling m
machine
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การทํางาานเริ่มตนจากปปอนตัวอยางเเขากับชุดกลไกกจับดามไม ตััวอยางอยูในแแนวดิ่งและเคลืลื่อนที่ผานชุด
ความมรอนแบบอินฟราเรดทั
น
้งสอองดาน (ชุดคว ามรอนยาวดานละ
า 2.4 เมตตร) และเคลื่อนนที่เขาสูบริเวณ
ณของการเอา
ไมอออก ปากของกกลไกจับดามไมเปดออก ตัววอยางหลนลงบนภาชนะรองรับ ทดลองยยางตัวอยางครั้งละ 10 ไม
ดวยเครื่องยางอัตโนมั
โ ติแบบอินฟราเรดที
น
่อุณหหภูมิผิวแผนอินฟราเรด 5200, 530 และ 540 องศาเซลเซียส และที่
อัตราาเร็วชุดลําเลียง
ย 1, 1.27 และ
แ 1.54 เซนนติเมตรตอวินาที
น (อัตราการยาง 1,007 1,390 และ 1,683 ไมตอ
ชั่วโมมง) ที่อัตราเร็วชุดลําเลียงเหลานั้น ใชเว ลาในการยาง 441, 3522 และ 293 วินนาที ตามลําดับ ใชแผน
อินฟฟราเรดแบบมีเทอร
เ โมคัปเปลชนิ
ล ดเคอยูบนนผิวของแผนอินฟราเรด แลละควบคุมอุณ
ณหภูมิแบบ PID มีคาความ
ผิดพพลาด ±2 องศาเซลเซียส จากการทดลลองเบื้องตนในนทุกสภาวะหลลังการยางตัวออยางมีอุณหภูภูมิภายในตรง
กลางงมากกวา 72 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถรัรับประทานได ทดสอบคุณภาพตั
ภ วอยางแและเปรียบเทียบกับตัวอยาง
ควบบคุม โดยใชคนทํ
น าการยางตัวอย
ว างควบคุมมดวยเครื่องยางยี
า ่หอ Nanottech รุน KF--03 ที่ใชความมรอนจากการร
ห มิ 500-5200 องศาเซลเซีซียส และเวลา
เผาไไหมกาซปโตรเเลียมเหลว แลละแผรังสีความมรอนแบบอินฟราเรดที่อุณหภู
ในกาารยาง 490-500 วินาที (อัตราการย
ต
าง 4400 ไมตอชั่วโมงต
โ อคน) ซึงเป
่ง นสภาวะทีที่ ใชผลิตหมูยางเสียบไมเพื่อ
จําหนายในเชิงพาณิชย และผลิตภัณฑมีคุณภภาพไดรับการยยอมรับจากผูบริ
บ โภค ไดแก รรสชาติ สี และะเนื้อสัมผัส




Figuure 3 The feeeding of samples and the gripper
การทดสอบคุณภาพตั
ภ วอยางหลังการยาง
ปริมมาณความชืน้
ทดสอบหหาปริมาณควาามชื้นของตัวออยางโดยใชตวอย
ัว างที่มีมวล 2 กรัม อบแหหงดวยตูอบแหหงแบบลมรอน
(Moddel UFB400, Memmert GmbH
G
+ Co. KKG, Germanny) ที่อุณหภูมิ 102 องศาเซลลเซียส เปนเวลา 18 ชั่วโมง
(AOAAC, 2006) แลละคํานวณปริมาณความชื้นนในหนวยเปอรเซ็นตฐานเปยก
ย (Wet basiis, w.b.)
สี
วัดสีที่ผิวภายนอกของ
ว
งตัวอยางบริเววณตรงกลางดดวยเครื่องวัดสี (Model CColorFlex EZ,
E Hunterr
Assoociates Labooratory, Inc., US) ในระบบบ CIE และแสดงผลคาสีเปนค
น า L*, a* แลละ b* (Braecckman et al.,
20099)
เนื้อสัมผัส
ตัดตัวอยยางขนาด 15
1515 มิลลิ เมตร จากบริริเวณตรงกลางงของตัวอยาง ทดสอบดวยเเครื่องทดสอบ
แรงกกด (Model TAA.XT.Plus, Sttable Micro SSystem Ltd., UK) และวิเครราะหโปรไฟลเเนื้อสัมผัส (Teexture Profile
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Analysis) โดยใชชหัวกดทรงกระะบอกขนาดเสสนผานศูนยกลาง
ล 50 มิลลิเมตร
ม ที่อัตราเร็ร็ว 40 มิลลิเมตรต
ม อนาที ที่
ระยะะ 50 % ของความเครียด (SStrain) ดัดแปลลงจากวิธีของ Braeckman et al. (2009)
ผลผผลิต (Yield)
ผลผลิตของตั
ข วอยางคํานวณจากอัตตราสวนของมมวลของตัวอยางหลังการยาางตอมวลของตัวอยางกอน
การยยาง และแสดงงคาผลผลิตในนหนวยเปอรเซ็นต
การวิิเคราะหทางงสถิติ
การทดสอบคุณภาพตััวอยางทําซ้ํา 110 ครั้ง โดยใชชตัวอยางจํานวน
น 10 ไม จาากการทดลองงครั้งเดียวของ
า ่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราาะหความแตกกตางคาเฉลี่ย
แตลละสภาวะการยยาง ผลทดสออบแสดงเปนค าเฉลี่ยและคาเบี
ของแตละกลุมดวยวิ
ย ธีวิเคราะหความแปรปรว
ค
วนแบบปจจัยเดี
เ ยว (One way analysis oof variance) ที่ระดับความ
เชื่อมมั่น 95 % แสดดงการเปลี่ยนแแปลงคุณภาพพตัวอยางดวยวิธิ ีพื้นผิว 3 มิติ (3D Surfacce plot) แบบความสัมพันธ
อันดับสอง (Quaddratic) และวิเคราะห
ค สัมประะสิทธิ์สหสัมพันธ
น ระหวางคุณภาพตั
ณ
วอยางงดวยวิธีเพียรสัสนั (Pearson)

ผลแลละวิจารณผลการทดลอ
ล
ง
ปริมมาณความชืน้
ตัวอยางเเนื้อหมูเสียบไมกอนการยางงมีปริมาณความชื้นเริ่มตน 64.72±0.48 % ฐานเปยก ทดลองยาง
ตัวอยางดวยเครื่องย
อ างอัตโนมัติตแิ บบอินฟรา เรดที่อุณหภูมิมขิ องการยางเเทากับ 520,
530 แลละ 540 องศา
เซลเเซียส และเวลาาของการยางเเทากับ 293, 3352 และ 441 วินาที ตามลําดับ หลังการยยางพบวาปริมาณความชื
ม
้น
ในตัวั อยางลดลง (Table 1 และ Figure 4) เนื่องจากการรระเหยของน้าจากความร
ํา
อ น และการหยยดของน้ําออก
จากตัวอยาง เพราาะเกิดการหดตัตัวของตัวอยางงจากการเสียสภาพของโปร
ส
ตีน ซึ่งสอดคลลองกับรายงานนของ Shilton
et aal. (2002) และ Braeckman et al. (20009) และเอกพพงษ และคณะะ (2556) ผลกการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา
ใ วอยางลดลงอยางมีนัยสสําคัญ (P<0.005) ตามอุณหภู
ห มิและเวลาขของการยางทีเพิ
่ ่มขึ้น โดยมี
ปริมาณความชื้นในตั
ปริมาณความชื้นสุสดทายอยูในรระหวาง 49.766±2.73 ถึง 61.01±0.93 % ฐานเป
ฐ ยก ซึ่งขึ ้นอยูกับอุณหภู
ห มิและเวลา
ของกการยางที่ใช

A

B

Figure 4 Thhe moisture content
c
(A) aand lightnesss (B) of sampples at variouus grilled connditions
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สี
จาการสังเกตพบว
ง
าสีของผลิ
ข
ตภัณฑฑที่ไดจากการรยางดวยเครืองย
่อ างอัตโนมัมัติแบบอินฟราาเรดคอนขาง
สม่ําเสมอทั่วทั้งผิวของผลิ
ว
ตภัณฑ ผลการทดลลองใน Table 1 และ Figuure 4 แสดงงใหเห็นวาเมืออุ
่อ ณหภูมิและ
เวลาาของการยางเพพิ่มขึ้น คาควาามสวางของตัววอยางลดลงอยางชัดเจน (PP<0.05) การลลดลงของคาคววามสวางเปน
เพราาะวาเกิดปฏิกิริิยาการเกิดสีน้นําตาล (Mailllard reactionn) รวมกับการรเสียสภาพขอองไมโอโกลบิน (Myoglobin
denaaturation) บนผิ
บ วของตัวอยางในระหวา งการยาง โดยยมีอุณหภูมิเปนตัวเรงปฏิกิรริิ ยา และพบววาตัวอยางที่มี
ปริ มมาณความชื้นน
น อ ยจะมี ค าความสว
ค
า งที่ ผิว ของตัว อยย า งน อ ยดว ย ซึ่ งความสัม พั น ธนี้ ต รงกับงานวิจั ย ของ
Sáncchez del Pulgar et al. (20012)

B

A
Figurre 5 The harddness (A) and yield (B) off samples at various grilleed conditions

เนื้อสัมผัส
คุณภาพที่สําคัญอยางหนึ
ง ่งของผลิตตภัณฑอาหารประเภทเนื้อสัตวที่สงผลตออความยอมรับของผู
บ
บริโภค
คือ เเนื้อสัมผัส Tabble 1 และ Figgure 5 แสดงงคาเนื้อสัมผัสของตัวอยางทีที่ไดจากการทดดลองทั้งหมด ตัวอยางกอน
การยยางมีคาความมแข็งเทากับ 6.30±1.43
6
นิ วตัน การทดดลองยางตัวอยางที่สภาวะตตาง ๆ ใหคาความแข็
ค
งของ
ตัวอยางแตกตางกักัน โดยการยางที
า ่อุณหภูมิมมากขึ้นและเวลลาของการยางนานขึ
ง
้น สงผลลใหตัวอยางมีมีคาความแข็ง
มากกขึ้น การเพิ่มขึ้นของคาควาามแข็งนี้เปน เพราะโปรตีนของเส
น
นใยกลามเนื้อไดรับบความรอ นและเสียสภาพ
โปรตีตีนจับตัวเปนกกอนและแข็งตัตว (Protein hardening)) (เอกพงษ แลละคณะ, 25556) รวมทั้งเปปนผลมาจาก
ปริมาณความชื้นในตั
ใ วอยางลดลลงดวย
ผลผผลิต
ผลผลิตของตั
ข วอยางทีได
่ไ จากการทดดลองยางดวยอุณหภูมิและเวลาตาง ๆ แสสดงอยูใน Table 1 และ
Figuure 5 คาผลผลิตที่ไดจากตตัวอยางควบคคุมเทากับ 82.35±4.59 % และคาผลผลิลิตที่ไดจากกาารทดลองดวย
เครื่อองยางอัตโนมัติติแบบอินฟราเรดอยูระหวาง 74.89±2.355 ถึง 89.07±1.20 % ผลกการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา
อุณหหภูมิและเวลาาของการยางมีอิทธิพลตอคคาผลผลิตขอองตัวอยางชัดเจน (P<0.055) คาผลผลิลิตลดลงตาม
อุณหหภูมิและเวลาาของการยางทีที่เพิ่มขึ้น การลลดลงของคาผลผลิตเปนเพรราะการสูญเสียยน้ําและน้ํามัันระหวางการร
ยาง ทั้งที่อยูในรูปแบบการระเหย
แ
ยของน้ํา และกการหยดของน้น้าํ และน้ํามันตามที
ต ่ไดอธิบายยมาแลวขางตตน
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณภาพตาง ๆ ของตัวอยาง
Table 2 แสดงปริมาณความชื้น คาความสวาง และคาผลผลิตของตัวอยางมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ P<0.01 ในขณะที่คาความแข็งมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับปริมาณความชื้น
คาความสวาง และคาผลผลิตของตัวอยาง การยางตัวอยางดวยอุณหภูมิและเวลาที่ตางกัน สงผลใหไดผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพตางกัน และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพตาง ๆ ในตัวอยางมีความสัมพันธกันทางสถิติ
Table 1 The quality of samples at various grilled condition
No. Temp Time
Moisture
Lightness
(°C)
(s)
(% w.b.)
(L*)
Control 57.81±1.52bc 43.99±1.03bc
1
520
293 61.01±0.93a 48.01±1.77a
2
520
352 59.54±1.37a 43.12±3.06bc
3
520
441 58.29±1.06bc 38.99±0.81d
4
530
293 58.00±0.92bc 45.77±1.02ab
5
530
352 57.63±1.16bc 42.46±1.98c
6
530
441 56.74±0.48c 35.88±1.95e
7
540
293 57.13±0.87bc 43.57±0.84bc
8
540
352 56.82±1.60c 41.23±0.78cd
9
540
441 49.76±2.73d 29.77±0.59f

Hardness
(N)
40.08±3.79bcd
37.88±2.02d
42.06±4.11abcd
45.83±3.85abc
39.61±1.33cd
45.03±8.44abc
46.23±4.82abc
42.45±7.36abcd
47.07±4.85ab
47.81±4.21a

Yield
(%)
82.35±4.59c
89.07±1.20a
84.72±0.28abc
79.84±0.51cd
88.02±1.86ab
83.43±1.73bc
76.97±1.77de
87.85±0.22ab
81.86±2.93c
74.89±2.35e

Different letters in the same column indicated that values are significantly different (P<0.05)
Table 2 The correlation coefficients between each quality of samples
Quality
Moisture
Lightness
Hardness
Moisture
1
0.7933**
-0.4698*
Lightness
0.7933**
1
-0.5196**
Hardness
-0.4698*
-0.5196**
1
Yield
0.6556**
0.8960**
-0.6550**
** Correlation is significant at the P<0.01; * Correlation is significant at the P<0.05

Yield
0.6556**
0.8960**
-0.6550**
1

สรุป
การทดลองยางเนื้อหมูเสียบไมดวยเครื่องยางอัตโนมัติแบบอินฟราเรดที่อุณหภูมิ 520, 530 และ 540
องศาเซลเซียส และเวลาของการยาง 293, 352 และ 441 วินาที ตามลําดับ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
อุณหภูมิและเวลาของการยางมีอิทธิพลตอคุณภาพของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ปริมาณความชื้น
คาความสวาง และคาผลผลิตของตัวอยางลดลงอยางชัดเจนตามอุณหภูมิและเวลาของการยางที่เพิ่มขึ้น แตคา
ความแข็งของตัวอยางเพิ่มขึ้น ปริมาณความชื้นมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับคาความสวางและผลผลิตของ
ตัวอยาง แตมีความสัมพันธทิศทางตรงขามกับคาความแข็งของตัวอยาง ผลลัพธของการยางตัวอยางดวยเครื่อง
ยางอัตโนมัติแบบอินฟราเรดใหคุณภาพของผลิตภัณฑดีใกลเคียงกับการยางดวยคน คือการยางที่อุณหภูมิ 540
องศาเซลเซียส เปนเวลา 293 วินาที (อัตราเร็วชุดลําเลียง 1.54 เซนติเมตรตอวินาที) อยางไรก็ตามคุณภาพของ
ผลิตภัณฑจําเปนตองมีการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงความยอมรับของผูบริโภค
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การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตัดก้ อนยางวัตถุดบิ ให้ ได้ นา้ หนักตามค่ าที่กาหนด เพื่อ
ผลิตยางล้ อจักรยานยนต์
Efficiency Improvement of Rubble Bale Cutting with Specific Weight for Motorcycle Tire
Production
ชัชพันธ์ ขาญาติ1*
Chatpun Khamyat1*

บทคัดย่ อ
การศึกษากระบวนการตัดก้ อนยางวัตถุดิบเพื่อผลิตยางล้ อจักรยานยนต์พบว่า การทางานของพนักงาน
ตัดก้ อนยางวัตถุดิบบนเครื่ องตัดยางไฮโดรลิคแบบ 1 ใบมีด ก่อนการปรับปรุ งจะใช้ วิธี การประมาณระยะการตัด
ด้ วยสายตา และความชานาญส่วนบุคคลในการตัด ไม่มีเครื่ องมือช่วยในการวัดระยะการตัดให้ ได้ น ้าหนักต่างๆ
ทาให้ ใช้ เวลาในการประมาณตาแหน่งในการตัดมาก และต้ องทาการตัดงานซ ้าๆอยู่เป็ นประจาเนื่องจากการตัด
ก้ อนยางไม่ได้ น ้าหนักตามที่กาหนด ดังนันจึ
้ งดาเนินเนินการปรับปรุ งกระบวนการตัดก้ อนยางวัตถุดิบ และสร้ าง
อุปกรณ์ช่วยวัดระยะที่ใช้ ในการตัดก้ อนยาง โดยได้ ติดตังอุ
้ ปกรณ์วดั ความยาวก้ อนยางเข้ ากับเครื่ องตัดก้ อนยาง
พร้ อมทังตารางค
้
านวณระยะความยาวของก้ อนยางที่จะได้ น ้าหนักต่างๆ เพื่อให้ พนักงานได้ ใช้ เป็ นระยะอ้ างอิงใน
การตัด ผลการปรับปรุ งกระบวนการตัดก้ อนยาง พบว่าจากเดิมจะใช้ เวลาในการตัดก้ อนยางให้ ได้ น ้าหนักตามที่
กาหนดเฉลี่ย 52 วินาที/รอบ หลังการปรับปรุ ง ใช้ เวลาในการตัดก้ อนยางแท่งลดลงเหลือ 48 วินาที/รอบ ดังนัน้
เวลาในการตัดก้ อนยางให้ ได้ น ้าหนักตามที่กาหนดลดลงคิดเป็ น 7.69 เปอร์ เซ็นต์

ABSTRACT
A study of rubber bale cutting process with specific weight for motorcycle tire production
found that the workers estimate the cutting position on rubber bale by their own eyes and experience
without any measuring tool or jig for helping them to cut at correct weight specification. This is a
cause of long processing time and reprocessing job. Therefore, this study improved work procedure
of rubber bale cutting process and created rubber bale cutting jig for guiding the cutting position of
correct weight specification. After install the jig on rubber cutting machine with created length of
cutting position table, the result of improvement is processing time reduction from 52 second/bale to
48 second/bale, which is 7.69% reduction of rubber bale cutting time.

Key words: rubber cutting, cutting jig, cutting specific weight, motorcycle tire production
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คานา
ปั จจุบันถาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตยางล้ อจักรยานยนต์ มีสูง ซึ่งทาให้ มีผลกระทบกับบริ ษัท
ผลิตยางล้ อจักรยานยนต์ จึงจาเป็ นต้ องหาวิธีการในการลดต้ นทุนการผลิต การศึกษาวิธีการทางานเป็ นหลักการ
พื ้นฐานที่สามารถใช้ ได้ ทวั่ ไปในการปรับปรุ งวิธีการทางานให้ มีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการผลิต และลดต้ นทุนการ
ผลิต (รศ.รัชต์วรรณ, 2550) ดังนันทางผู
้
้ วิจยั จึงได้ มีแนวคิดที่จะปรับปรุ งกระบวนการทางานให้ มีประสิทธิภาพ ลด
เวลาในการแก้ ไขงานซ ้าๆหลายครัง้ เพื่อลดเวลาในการทางานของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิตยางล้ อสาหรับรถจักรยานยนต์ จะต้ องมีวตั ถุดิบตังต้
้ นต่างๆที่ใช้ ในการผลิต เช่น
ยางธรรมชาติอดั แท่ง (Natural rubber) ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) เขม่าดา (Carbon black) น ้ามันช่วย
ในการแปรรู ป (Rubber processing oil) เป็ นต้ น ดังนัน้ เมื่อจะทาการผสมยางวัตถุดิบที่เรี ยกว่า ยางคอมปาวด์
(Compound Rubber) ก็จะต้ องมีการเตรี ยมวัตถุดิบต่างๆให้ ตรงกับสูตรการผลิตโดยในที่นี ้จะกล่าวถึ งขันตอนใน
้
การเตรี ยมก้ อนยางธรรมชาติ และก้ อนยางสังเคราะห์ กล่าวคือเป็ นการนาก้ อนยางแท่ง (Rubber bale) ที่มาจาก
ผู้ผลิตก้ อนยางแต่ละชนิด ซึ่งจะมีนา้ หนักก้ อนละ 35 กิโลกรัม มาตัดบนเครื่ องตัดยางไฮโดรลิค แบบ 1 ใบมีด
เพื่ อให้ ได้ นา้ หนักตามสูตรการผลิตที่ กาหนดไว้ ซึ่งในกระบวนการผลิตในปั จจุบัน พนักงานจะใช้ สายตา และ
ความชานาญในการประมาณความยาวของก้ อนยางที่จะตัด ทาให้ ต้องใช้ เวลามาก และยังได้ น ้าหนักที่ไม่ถูกต้ อง
พนักงานจึงจาเป็ นต้ องนาก้ อนยางมาทาการตัดแก้ ไขอีกครัง้ เพื่อให้ ได้ นา้ หนักที่ถูกต้ องตามสูตรมาตรฐานการ
ผลิต จากการตรวจสอบทัง้ เอกสาร และ ไปศึกษาดูงานที่บริ ษัท ผลิตยางล้ อจักรยานยนต์ หลายแห่ง พบว่าทุก
บริ ษัทใช้ ก ระบวนการตัดก้ อนยางแบบเดียวกัน และ ยังไม่มีการใช้ เครื่ องมือใดๆมาช่วยในการทางาน ซึ่งใน
ขันตอนการแก้
้
ไขนี ้ก็เป็ นปั ญหาที่เกิดการทางานซ ้าๆ ทาให้ เสียเวลา พนักงานอาจมีความล้ าเกิด ขึ ้นจากการแก้ ไข
งานได้ และสิ่งเหล่านี ้อาจเป็ นค่าใช้ จ่ายทางอ้ อมที่เกิดขึ ้นกับผู้ผลิต จึงเป็ นการทาให้ ทางบริ ษัทมีภาระต้ นทุนการ
ผลิตที่สูงขึน้ ได้ (นายธนากรณ์ , 2556) ดังนัน้ การลดต้ นทุนการผลิตและการลดเวลาทางาน การลดของเสียที่
เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิต สิ่งเหล่านีจ้ ึง เป็ นสิ่งที่ผ้ ูผลิตในอุตสาหกรรมยางหรื อทุกๆอุตสาหกรรมอื่นๆให้ ความ
สนใจในในการปรั บปรุ งกระบวนการทางานนั น้ ให้ ดีขึน้ และมีความสะดวกรวดเร็ ว และปลอดภัย การปรั บปรุ ง
กระบวนการทางานแบ่งออกเป็ นสองลักษณะคือ การพัฒนาออกแบบกระบวนการทางานสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
และการพัฒนาเพื่อปรับปรุ งระบบงานเดิม (นางฐิ ติมา, 2548) ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นการปรับปรุ งระบบงาน
เดิมที่ทาอยู่ให้ ทางานได้ ง่ายสะดวกรวดเร็ วขึ ้น ปลอดภัยและมีความถูกต้ องแม่นยาเพิ่มขึ ้นด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูลการตัดยางตามสู ตรการผลิต และศึกษากระบวนการตัดก้ อนยางแบบเดิม
เก็บข้ อมูลการตัดยางสูตร XX-N เนื่องจากมีจานวนการผลิตในแต่ละวันมากที่สดุ และจานวนชนิดของ
ก้ อนยางวัตถุดิบ ที่ต้องตัดมากที่ สุดที่ผลิตอยู่ในปั จจุบัน จานวน 100 รอบ โดยที่ให้ พนักงานตัดแบบปกติ ตาม
วิธีการทางานแบบเดิม พบว่า การตัดก้ อนยางวัตถุดิบชนิด STRXX สาหรั บสูตร XX-N มีการตัดไม่ได้ นา้ หนัก
ตามที่กาหนดมากที่สดุ และต้ องนาก้ อนยางมาทาการตัดแก้ ไขถึง 18% จึงได้ ทาการศึกษากระบวนการตัดก้ อน
ยาง ตามหลักการศึกษาการทางาน (นายวันชัย, 2549) โดยผู้วิจัยได้ ออกแบบเอกสารแผนภาพสาหรั บใช้
วิเคราะห์การไหลของกระบวนการตัดก้ อนยาง และได้ ใช้ วิเคราะห์การไหลของกระบวนการตัดก้ อนยางตามวิธีการ
ทางานแบบเดิม ได้ เอกสารแผนภาพตามรู ปภาพที่ 1 (Figure 1) ดังต่อไปนี ้
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Flow Process Chart Document of Rubber Bale Cutting Process
Summary Result
Chart No. xxxxx
Product / Material / Worker
Activity
Original Improve
ment
Mr. xxxxx xxxxxx
25
Worker of STRXX rubber cutting
16
Activity : rubble cutting with specific weight
7
Standard : xxxxxxx
4
Procedure : Original
Place : Motor Bike tire company
Total
52
Work instruction
Time
Symbols
(second)

Reduction

Note

1. Hold suction tool on bale
2
2. Move bale to cutting machine table
4
3. Release suction tool from bale
4
4. Adjust bale to find cutting position
12
5. Press hydraulic knife to cut bale
7
6. Move cut bale to weight table
6
7. Measure cut bale weight and mark
4
8. Move corrected weight bale to
7
mixing pallet
9. Move the rest of non-cut bale to
3
hydraulic knife
10. Move scrap bale out of machine
3
Total
52
Figure 1 Picture of flow process chart document for STRXX rubber bale original cutting process
จากรู ปภาพที่ 1 (Figure 1) พบว่า ขันตอนที
้
่ 4 คือ การจับก้ อนยางดันเข้ าสูแ่ ท่นมีดตัด พร้ อมทังประมาณระยะตั
้
ด
ใช้ เวลานานที่สดุ ถึง 12 วินาที จากเวลาทังหมด
้
52 วินาที/รอบ จึงนาไปสูก่ ารปรับปรุ งต่อไป
การวิเคราะห์ ปัญหาในกระบวนการตัดก้ อนยาง
เนื่องจากในขันตอนการประมาณความยาวในการตั
้
ด ต้ องใช้ ทกั ษะและความชานาญของพนักงานที่ทา
ประจา เมื่อตัดแล้ วไม่ได้ น ้าหนักตามที่กาหนด พนักงานต้ องทาการแก้ ไขโดยนาก้ อนยางมาตัดใหม่ให้ ได้ น ้าหนักที่
กาหนด ทาให้ เสียเวลา จึงได้ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดก้ อนยางแล้ วไม่ได้ น ้าหนักตรงตามที่กาหนดจาก
พนักงานที่ทาประจาโดยใช้ แผนภูมิก้างปลา (รศ.ชุมพล, 2550) พบว่าปั จจัยคือ ไม่มีอุปกรณ์ ที่ช่วยในการ
ประมาณความยาวการตัด (Jig) หรื อมาตรบอกระยะต่างๆ ที่เครื่ องตัดยาง ทาให้ น ้าหนักก้ อนยางที่ตดั ไม่มีความ
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ถูกต้ อง ดังนันการแก้
้
ไขปั ญหาหลัก คือ การจัดทา Jig วัดความยาวการตัดของก้ อนยาง เพื่อบอกตาแหน่งในการ
ตัดก้ อนยางให้ ได้ น ้าหนักถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น ซึง่ จะมีการดาเนินงานต่อไป
การปรั บปรุ งกระบวนการตัดก้ อนยางโดยหลักการของ การใช้ อุปกรณ์ ช่วยในการประมาณระยะการตัด
ก้ อนยาง (Jig)
ก้ อนยางชนิด STRXX ผู้ผลิตระบุวา่ ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยคือ 0.92 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร โดยจะ
มีขนาดก้ อนยาง กว้ าง 36 เซนติเมตร ยาว 66 เซนติเมตร และ สูง 16 เซนติเมตร หนักก้ อนละ 35 กิโลกรัม จาก
การสุ่มตัวอย่างก้ อนยางชนิด STRXX จากผู้ผลิตจานวน 10 ก้ อนนามาวัดขนาด พบว่าก้ อนยางเสียรู ปจากการ
จัดเก็บและขนส่ง ทาให้ ความกว้ างและความสูงไม่ได้ ขนาดตามที่ผ้ ผู ลิตระบุไว้ จึงไม่สามารถใช้ ค่าความหนาแน่น
มาคานวณเป็ นระยะความยาวเพื่อสร้ าง Jig ในการตัดก้ อนยางให้ ได้ น ้าหนักตามที่กาหนดได้ โดยตรง จากปั ญหา
การเสียรู ปของก้ อนยางจากผู้ผลิตนีไ้ ม่สามารถแก้ ไข และควบคุมได้ ผู้วิจัยจึงทาการสุ่มตัวอย่างก้ อนยางชนิ ด
STRXX จากผู้ผ ลิ ตจ านวน 10 ตัวอย่ างน ามาหาค่าเฉลี่ ย ของ ความกว้ าง และความสูง ของก้ อนยางเพื่ อ
คานวณหาพื ้นที่หน้ าตัดค่าเฉลี่ยของก้ อนยาง พบว่าก้ อนยางชนิด STRXX มีพื ้นที่หน้ าตัดค่าเฉลี่ย 539.51 ตาราง
เซนติเมตร หลังจากนันจึ
้ งใช้ คา่ ความหนาแน่นเฉลี่ย มาคานวณหาระยะความยาวของก้ อนยางสาหรับค่าน ้าหนัก
ต่างๆ ได้ ค่าดังตารางที่ 1 (Table 1) เพื่อนาไปสร้ างมาตรวัดระยะความยาวในการตัดก้ อนยางของ Jig สาหรั บ
บอกตาแหน่งการตัดก้ อนยางให้ ได้ น ้าหนักตามที่กาหนดต่อไป
Table 1 Calculated length for any specific weight of STRXX rubber bale cutting process
Calculated length for any specific weight of STRXX rubber
Weight (kg)
Length of Rubber bale (cm)
2
4.03
4
8.06
6
12.09
8
16.12
10
20.15
12
24.18
14
28.21
16
32.24
18
36.26
20
40.26
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การสร้ าง และติดตัง้ อุปกรณ์ ประมาณความยาวการตัดก้ อนยางให้ ได้ นา้ หนักตามที่กาหนด (Jig)
นาแท่งรางเหล็กขนาดกว้ าง 3.5 เซนติเมตร สูง 3.5 เซนติเมตร และ ยาว 50 เซนติเมตร มาทาการเซาะ
ร่ องแบ่งมาตรวัด เป็ นช่องๆ ช่องละ 2 เซนติเมตร พร้ อมทังเขี
้ ยนตัวเลขกากับบนแท่งเหล็กดังรู ปที่ 2 (Figure 2)

Figure 2 Scale of cutting length for any specific weight of STRXX rubber bale cutting jig
จากนันสร้
้ างตัวเลื่อนชี ้ตาแหน่ง (Linear slide) โดยใช้ แกนสปริ งเป็ นตัวชี ้ตาแหน่งมาติดตังกั
้ บขา

ยึดที่ส ามารถเลื่ อนไปบน รางเหล็ กมาตรวัดได้ เพื่ อใช้ เป็ นตัวบอกตาแหน่ง ในการตัด โดยแกนสปริ ง ชี ้
ตาแหน่งสามารถยืดหยุ่นตัวได้ เพื่อลดการเสียหาย ของทังตั
้ วชี ้ตาแหน่งและรางเหล็กมาตรวัด เมื่อมีก้อน
ยางมาดันบริเวณสปริง ได้ อปุ กรณ์เลื่อนชี ้ตาแหน่งการตัดก้ อนยางดังรูปภาพที่ 3 (Figure 3)

Figure 3 Linear sliding for indicting length of cut of any specific weight
เมื่อประกอบ ตัวเลื่อนชี ้ตาแหน่ง และ รางเหล็กมาตรวัด เข้ ากับเครื่ องตัดก้ อนยางเดิมที่มีใช้ อยู่แล้ ว จะได้
เครื่ องตัดก้ อนยางที่มีอปุ กรณ์ ประมาณความยาวการตัดก้ อนยางให้ ได้ น ้าหนักตามที่กาหนด (Jig) ตามภาพวาด
ในการออกแบบในรู ปภาพที่ 4 (Figure 4) และ ภาพถ่ายอุปกรณ์จริ งในรู ปภาพที่ 5 (Figure 5) ที่ได้ ติดตังกั
้ บ
เครื่ องตัดก้ อนยางไฮโดรลิค แบบ 1 ใบมีดที่มีใช้ อยู่เดิมแล้ วเพื่อทาการทดลองใช้ งาน และ ประเมินผลต่อไป

Figure 4 Drawing of rubber bale cutting jig with installation lay out on existing rubber cutting machine
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Figure 5 Photo of Rubber bale cutting jig after finished installation

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการปรั บปรุ งวิธีการทางานในกระบวนการตัดก้ อนยาง โดยใช้ อุปกรณ์ ประมาณความยาวการตัดก้ อน
ยางให้ ได้ นา้ หนักตามที่กาหนด (Jig)
จากการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ประมาณความยาวการตัดก้ อนยาง และปรับปรุ งวิธีการทางาน พบว่าพนักงาน
สามารถทางานได้ ง่ายขึน้ พนักงานสามรถหาระยะความยาวของก้ อนยางที่จะตัดสาหรั บนา้ หนักต่างๆได้ อย่าง
ใกล้ เคียงมาตรฐานมากขึ ้น โดยดูจากตารางความยาวการตัดก้ อนยาง (Table 1) ที่ทาขึ ้นมา เพื่อใช้ เป็ นตาแหน่ง
อ้ างอิงในการตัดก้ อนยางที่ระยะต่างๆได้ พนักงานไม่ต้องเสียเวลาในการประมาณระยะตัดมาก และไม่ต้องทา
การแก้ ไขงานซ ้า ซึง่ หลังการปรั บปรุ ง ได้ ทาการวิเคราะห์ แผนภูมิการไหลของกระบวนการตัดก้ อนยางแท่งใหม่
ตามรู ปภาพที่ 6 (Figure 6) พบว่า ขันตอนที
้
่ 4 คือ การจับก้ อนยางดันเข้ าสู่แท่นมีดตัด พร้ อมทังประมาณระยะ
้
ตัดใช้ เวลา 8 วินาที ลดลงจากเดิมที่ใช้ 12 วินาที ทาให้ ใช้ เวลาทังหมดเป็
้
น 48 วินาที/รอบ ลดลงจากเดิมที่ใช้ 52
วินาที/รอบ
ผลจากการทดลองใช้ อปุ กรณ์ประมาณความยาวการตัดก้ อนยาง ตัดยาง STRXX ที่น ้าหนัก 10 กิโลกรัม
จานวน 100 รอบ เพื่อทดสอบสมมุติฐานทางสถิติวา่ ค่าน ้าหนักก้ อนยางถูกต้ องของตามที่กาหนดหรื อไม่ ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.05 พบว่า ได้ คา่ Z = 0.95 อยู่ในช่วงการยอมรับว่า อุปกรณ์ประมาณ
ความยาวการตัดก้ อนยาง (Jig) ให้ คา่ ความยาวการตัดก้ อนยางถูกต้ องได้ คา่ น ้าหนักก้ อนยางตามที่กาหนด โดย
ไม่พบว่ามีการตัดก่อนยางไม่ได้ ตามน ้าหนักที่กาหนดเลย (0%) จากเดิมก่อนปรับปรุ งที่ต้องนาก้ อนยางมาทาการ
ตัดแก้ ไขถึง 18%

สรุป
การปรับปรุ งประสิทธิภาพกระบวนการตัดก้ อนยางวัตถุดิบให้ ได้ น ้าหนักตามค่าที่กาหนด เพื่อผลิตยาง
ล้ อจักรยานยนต์ โดยใช้ ชุดอุปกรณ์ ประมาณความยาวการตัดก้ อนยางที่ ได้ สร้ างขึน้ และการปรั บปรุ งวิธี การ
ทางานตามการวิจยั นี ้ ทาให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ ง่ายและรวดเร็ ว ขึ ้น ลดเวลาการตัดก้ อนยางชนิดSTRXXลง4
วินาที/รอบจากเดิมใช้ เวลา 52 วินาที /รอบ เหลือ 48 วินาที/รอบ คิดเป็ นเวลาที่ลดลง 7.69 เปอร์ เซ็นต์ และยังตัด
ก้ อนยางได้ แม่นยามากยิ่งขึ ้น โดยในขณะทาการวิจยั ไม่พบว่ามีการต้ องนาก้ อนยางมาตัดแก้ ไขซ ้าอีก
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Flow Process Chart Document of Rubber Bale Cutting Process
Summary Result
Chart No. xxxxx
Product / Material / Worker
Activity
Original Improve Reduction
ment
Mr. xxxxx xxxxxx
25
21
4
Worker of STRXX rubber cutting
16
16
Activity : rubble cutting with specific weight
7
7
Standard : xxxxxxx
4
4
Procedure : Improvement
Place : Motor Bike tire company
Total
52
48
4
Work instruction
Time
Symbols
Note
(second)
1. Hold suction tool on bale
2
2. Move bale to cutting machine table
4
3. Release suction tool from bale
4
4. Adjust bale to find cutting position
8
5. Press hydraulic knife to cut bale
7
6. Move cut bale to weight table
6
7. Measure cut bale weight and mark
4
8. Move corrected weight bale to
7
mixing pallet
9. Move the rest of non-cut bale to
3
hydraulic knife
10. Move scrap bale out of machine
3
Total
48
Figure 6 Picture of flow process chart document for STRXX rubber bale cutting process with cutting
jig (after improvement)
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี น้ ํ าเสนอในเรื่ องการตรวจสอบความราบเรี ยบของแผ่ นออริ ฟิ ตแบบไม่สัมผัส โดยวัดความ
ราบเรี ยบผิวของวัตถุด้วยเทคนิคลําแสงเลเซอร์ ตดั ขวางซึง่ เป็ นการฉายลําแสงเลเซอร์ ไปบนพื ้นผิวของแผ่นออริ ฟิตเพื่อ
เป็ นตัวกํ าหนดลักษณะของวัต ถุ ตัวอย่ างที่ จะทํ าการตรวจหาความราบเรี ย บของผิ ววัตถุ จากกล้ องด้ วยการ
ประมวลผลภาพบนโปรแกรม แผ่นออริ ฟิตที่ ทําการทดสอบจะวางอยู่กับชุดหมุนชิ น้ งานซึ่งถูกติดตัง้ กับมอเตอร์
ความเร็ วตํ่าอยู่ที่แกนเพลา ความหนาของแผ่นออริ ฟิตจะถูกสร้ างขึ ้นจากภาพตัวอย่างจากเส้ นลําแสงเลเซอร์ และทํา
การประมวลผลภาพเพื่อนํามาคํานวนหาขนาดความหนาของแผ่นออริ ฟิตแล้ วโปรแกรมจะทําการเก็บข้ อมูลความ
หนาแผ่นออริ ฟิต หลังจากนันจะนํ
้
าข้ อมูลที่ได้ ไปทําการประมวลผลโดยใช้ การอ้ างอิงจากสมการเส้ นตรง จากการ
ทดสอบระบบการประมวลผลภาพจากโปรแกรมสามารถแยกแยะวัตถุที่ดีและเสียได้ ถูกต้ องและแม่นยํา แต่การบ่งชี ้
จุดที่เกินมาตรฐานบนแผ่นออริ ฟิตควรต้ องมีการพัฒนาต่อไปเพื่ออํานวยความสะดวกกับผู้ที่ใช้ งาน
ABSTRACT
The research presents a non-contact inspection of orifice plate flatness based on laser light
techniques. The laser source projects a laser beam (red light) on the orifice plate and the CCD camera
equipped with filter captures image of red laser beam. The image processing algorithms applies to
enhance the laser line image quality then the calculation of orifice plate flatness processes via Lab View
application. The sampling data automatically logs and processes reference to Linear Equation System in
order to identify the accepted or rejected orifice plate. The experiment indicates that the established
software application can precisely detect the accepted or rejected orifice plate but the system will develop
to identify defective areas on the orifice plate for user accommodation.
Key Words: Orifice Plate, Flatness, Machine Vision, Laser Techniques
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คํานํา
ปั จจุบันมีมาตรวัด ปริ มาตรก๊ าซธรรมชาติ แหลกหลายแบบที่ ใช้ ทําการวัด เช่ น การวัดแบบความดัน
แตกต่าง การวัดแบบอัลตร้ าโซนิค ฯลฯ ในประเทศไทยมาตรวัดปริ มาณก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตจากแท่นนอกฝั่ งทุก
แท่นจะถูกวัดด้ วยมาตรวัดแบบความดันแตกต่างแบบออริ ฟิตซึง่ การวัดจะอ้ างอิงตามข้ อกําหนดมาตาฐานของ
สถาบันปิ โตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Petroleum Institute – [API], 2000) บทที่14.การวัดก๊ าซธรรมชาติ
หมวดที่ 3 มาตรวัดออริ ฟิตขอบคมแบบวงกลมร่ วมศูนย์กลาง จะมีทงหมด
ั้
3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สูตรการคํานวนทัว่ ไป
และแนวทางของความไม่แน่นอนในการวัด ส่วนที่ 2 ข้ อมูลจําเพาะและสิ่งที่จําเป็ นในการติดตังมาตรวั
้
ด และส่วนที่ 3
การประยุกต์ใช้ สําหรับก๊ าซธรรมชาติ โดยจุดมุ่งหมายของงานวิจยั นี ้จะเลือกทําการวิจยั ในส่วนของการประมาณ
ค่าความราบเรี ยบของแผ่นออริ ฟิตเพื่อตรวจสอบว่าแผ่นออริ ฟิตนัน้ ยังสามารถใช้ งานได้ ตามข้ อกําหนด (API,
2000)

Figure 1 Current Methodology for Orifice Plate Flatness Identification
รู ปที่ 1 เป็ นวิธีที่ใช้ การวัดแบบในปั จจุบันโดยใช้ ไม้ บรรทัดมาตรฐานทาบลงบนแผ่นออริ ฟิตแล้ วใช้
แหล่งกําเนิดแสงส่องเพื่อหาความไม่ราบเรี ยบ วิธีการวัดแบบนี ้เป็ นแบบซุม่ และใช้ เวลานานหากจะวัดให้ ได้ ทวั่ ทัง้
แผ่ น ซึ่ง อาจจะทํ า ให้ เ กิ ด ความผิ ด ผลาดในการวัด ได้ ดัง นัน้ การวิ จัย นี ไ้ ด้ นํ าเทคโนโลยี เ ครื่ องจัก รกลวิ ทัศ น์
(F.Pernkopf et al., 2003) มาประยุกต์ใช้ ในการประเมินหาความราบเรี ยบของแผ่นออริ ฟิตแบบต่อเนื่องตลอดทัง้
แผ่น โดยการประมวลผลจากข้ อมูลภาพที่ได้ จากลําแสงเลเซอร์ ตดั ขวางที่กระทบลงพื ้นผิวของวัตถุ โดยเป็ นการ
วัดเป็ นแบบสองมิติ (Daniel F. Garcia et al., 2002; Shiping Zhu et al., 2008) ภาพที่ได้ จะถูกทําการแปลง
ข้ อมูลขนาดรู ปภาพเป็ นข้ อมูลพิกดั ในระบบสองมิติเพื่อหาขนาดของวัตถุตวั อย่าง (M. F. M. Costa, 1996; M. F.
M. Costa, 2001; D. F. Garcia et al., 2002) ในบทความนี ไ้ ด้ ทําการทดสอบแผ่น ออริ ฟิตที่ มีขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 1-12 นิ ้ว ซึง่ มีทงแผ่
ั ้ นแผ่นออริ ฟิตที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน (API, 2000) มาทําการ
ทดสอบเพื่อศึกษาว่าเทคนิคลําแสงเลเซอร์ ตดั ขวางวัตถุสามารถบ่งชี ้แผ่นออริ ฟิตที่ดีและเสียได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ชุดทดลองระบบการวัดโดยใช้ แสงเลเซอร์ ตัดขวางวัตถุ
รู ปที่ 2 แสดงชุดการทดลองระบบแสงเลเซอร์ ตดั ขวางสําหรับวัดความราบเรี ยบของวัตถุ ประกอบไปด้ วย
4 ส่วนหลักคือ 1) แท่นวางชิ ้นงานพร้ อมแกนเพลาติดกับมอเตอร์ ความเร็ วตํ่า, 2) กล้ องจับภาพ, 3) แหล่งกําเนิด
แสงเลเซอร์ และ 4) คอมพิวเตอร์ ประมูลผล วัตถุตวั อย่างจะถูกวางบนที่วางชิ ้นงานมีลกั ษณะเป็ นวงกลมและจะ
ถูกหมุนด้ วยมอเตอร์ ความเร็ วตํ่าที่ความเร็ วรอบคงที่ 5 รอบต่อนาที โดยติดตังแสงเลเซอร์
้
ให้ เส้ นของแสงเลเซอร์
ฉายไปในทิ ศทางขวางกับทิ ศทางการเคลื่อนที่ ของวัตถุ เพื่ อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของเส้ นแสงเลเซอร์ ตาม
ลักษณะพื ้นผิวของวัตถุ ซึง่ เลเซอร์ ที่ใช้ เป็ นเลเซอร์ แบบเส้ นสีแดงมีความยาวคลื่น 650 - 670 nm ขนาด 5 mW
(Roithner Laser Technik, Austria) และทําการเก็บข้ อมูลรู ปภาพโดยใช้ กล้ องรุ่ น Basler Gig E รุ่ น acA640120-gc ความละเอียดในการรับภาพ 658 Pixels x 492 Pixels และอัตราความเร็ วในการรับภาพ 120 เฟรมต่อ
วินาที โดยข้ อมูลรู ปภาพที่ได้ มาจะเป็ นข้ อมูลความหนาของแผ่นออริ ฟิตแต่ละจุดบนพื ้นผิวของแผ่นออริ ฟิต เมื่อ
วัตถุเคลื่อนที่ก็จะได้ ข้อมูลในส่วนถัดไปของวัตถุจนครบ 1 รอบ

Figure 2 Inspection of Orifice Plate Flatness Using Laser Light Techniques System
เทคนิคการใช้ แสงเลเซอร์ ตดั ขวางวัตถุนี ้เป็ นการฉายแหล่งกําเนิดแสงเลเซอร์ สีแดงมีความยาวคลื่น 650 670 nm ลงบนพื ้นผิวของวัตถุเพื่อให้ เกิดเป็ นลักษณะตามพื ้นผิวของวัตถุที่แสงเลเซอร์ ตกกระทบ เนื่องจากนํามา
วิเคราะห์และประมวลผลได้ ง่ายและขันตอนในการปรั
้
บแต่งรู ปภาพน้ อย แสงเลเซอร์ ที่กระทบกับพื ้นผิวของวัตถุจะ
ถูกจับภาพและบันทึกไว้ ด้วยกล้ อง CCD ที่วางทํามุมเอียงกับแหล่งกําเนิดแสงเลเซอร์ (M. F. M. Costa, 1996)
โดยข้ อมูลรู ปภาพที่ได้ มาจะเป็ นข้ อมูลความหนาของแผ่นออริ ฟิตแต่ละจุดบนแผ่นออริ ฟิต เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ก็จะ
ได้ ข้อมูลในส่วนถัดไปของวัตถุในลักษณะของภาพตัดขวางของแต่ละส่วนดังรู ปที่ 4 และนํามารวมกันเพื่อสร้ าง
เป็ นระบบพิกัดแบบสองมิติที่เป็ นตัวบอกได้ ถึงความหนาของแผ่นออริ ฟิตนัน้ ๆ ด้ วยเทคนิคการใช้ แสงเลเซอร์
ตัดขวางวัตถุนี ้ ทําให้ การวัดมีความสะดวกและรวดเร็ วกว่าการวัดที่เป็ นรู ปแบบปั จจุบนั จากการจับเวลาในช่วง
การทดลองจะใช้ เวลาตังแต่
้ เริ่ มทําการวัดจนถึงการวัดเสร็ จสิ ้นภายใน 2 นาทีต่อการวัด 1 ครั ง้ ทําให้ ผ้ ูใช้ งานมี
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สะดวกและรวดเร็ วในการที่จะตัดสินใจได้ วา่ ชิ ้นงานผ่านตามข้ อกําหนดมาตรฐาน หรื อไม่เมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
วัดในแบบวิธีดงเดิ
ั ้ มตามรู ปที่ 1 (API, 2000)
ขัน้ ตอนการทํางานของโปรแกรมและการประมวลผลภาพ
จากรู ปที่ 3 จะเป็ นขันตอนการทํ
้
างานของโปรแกรมตังแต่
้ เริ่ มต้ นกระบวนการรับภาพและการประมวลผล
ภาพซึง่ ภาพที่ได้ จากกล้ อง Basler Gig E จะถูกนํามาทําการปรับปรุ งแก้ ไขโดยแต่ละกระบวนการมีรายละเอียด
ตามรู ปที่ 4 หลังจากนันจะนํ
้
าภาพที่ได้ ถูกปรับปรุ งแก้ ไขไปคํานวนหาความหนาของแผ่นออริ ฟิตจนถึงการเก็บ
ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรม LabVIEW 2013 ในแต่ล่ะขันตอนการทํ
้
างานของโปรแกรมจะสามารถอธิบายการทํางาน
เบื ้องต้ นได้ ดงั นี ้

Acquire Image – acquires image from camera.

Extract Color - extracts red plane of color image.

Threshold and Lookup Table – isolates pixels and
modifies the dynamic intensity of regions.
Figure 3 Flowchart of Image Processing
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• Acquire Image คือกระบวนการรับภาพจากกล้ อง Basler Gig E
• Extract Color Planes คือกระบวนการดึงโครงร่ างของแสงเลเซอร์ สีแดงที่ต้องการออกจากภาพ
ภาพที่ได้ เป็ นภาพ grayscale
• Threshold Setup and Lookup Table คือกระบวนการแยกโครงร่ างของแสงเลเซอร์ ที่มีค่า
ความเข้ มของแสงอยู่ในช่วงตามที่ต้องการออกจากภาพและเปลี่ยนภาพ grayscale ให้ มีเฉพาะ
สีดํากับสีขาว
• Calculation คือกระบวนการแปลงจํานวน Pixel สีขาวของภาพในแต่ละ Cross Section ให้
เป็ นพื ้นที่และทําการรวมพื ้นที่ของแต่ละส่วนให้ เป็ นความหนา
• Data Logger คือกระบวนการเก็บข้ อมูลความหนาของแผ่นออริ ฟิตในแต่ละ่ ช่วงเวลา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลัง จากที่ โ ปรแกรมทํ า การเก็ บ ข้ อ มูล ข้ อมู ล นั น้ จะถู ก นํ า มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยรี เ กสชั่น (Regression
Analysis) โดยการหาความสัมพันธ์ ความหนาของแผ่นออริ ฟิตทังด้
้ านซ้ ายและด้ านขวาเพื่อตัดสินใจว่าแผ่นออริ
ฟิ ตแผ่นนันมี
้ วา่ ราบเรี ยบหรื อไม่ การวิเคราะห์ด้วยรี เกสชัน่ เป็ นการอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรผันตาม y
เป็ นแบบเชิงเส้ นของอีกหนึง่ ตัวแปรอิสระ X ดังนันสมการเชิ
้
งคณิตศาสตร์ เขียนในรู ปแบบ
y = b0 + b1x
(1)
โดยที่ b0 ใหเป็ นจุดตัดเส้ นรี เกสชัน่ บนแกน y และ b1 เป็ นค่าสัมประสิทธิ์รีเกสชัน่ แทนความชันของเส้ นรี
เกสชัน่ (A. D. Aczel, 1995.) เมื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาแทนลงสมการแล้ วหาค่าสัมประสิทธิ์กําหนด (R2) จะพบว่าถ้ า
แผ่นออริ ฟิตนันมี
้ ความราบเรี ยบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (API, 2000) ค่า R2 นันมี
้ ค่าเข้ าใกล้ 1 ตรงกันข้ ามถ้ าแผ่น
ออริ ฟิตนันมี
้ ความราบเรี ยบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (API, 2000) ค่า R2 นันมี
้ ค่าออกห่าง 1 (M. Ozgur Yayli et
al., 2015)
แผ่ นออริ ฟิตตัวอย่ างที่ใช้ ในการทดสอบ
ในงานวิจยั นี ้จะนําแผ่นออริ ฟิตที่มีขนาดแตกต่างตังแต่
้ ขนาด 4-12 นิ ้วซึง่ มีทงแผ่
ั ้ นที่ผ่านและไม่ผ่านตาม
ข้ อกําหนดมาตาฐาน (API, 2000) โดยใช้ เวอเนียร์ คาลิปเปอร์ เพื่อทําการสอบเทียบค่ามาตรฐานขนาดความหนา
ของแผ่นออริ ฟิต (สูง) แล้ วมาเปรี ยบเทียบกับวิธีการที่ได้ นําเสนอเพื่อหาเปอร์ เซ็นต์ความผิดผลาด

Figure 5 Example of Accepted Orifice Plates

Figure 6 Example of Rejected Orifice Plates
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การสอบเทียบความหนาแผ่ นออริฟิต
ในการทดลองได้ ทําการสอบเทียบความหนาของแผ่นออริ ฟิตขนาด 1-12 นิ ้วจํานวน 6 แผ่นเทียบกับเวอ
เนียร์ คาลิปเปอร์ เพื่อทดสอบความผิดพลาดจากวิธีการนําเสนอ ในรู ปที่ 7 แสดงกราฟค่าความผิดพลาดของการ
สอบเทียบ พบว่าค่าที่ได้ มีค่าความผิดพลาดจากการสอบเทียบน้ อยกว่า 3 เปอร์ เซ็นต์ซึ่งอยู่ในช่วงที่สามารถ
ยอมรับได้

3.00%
1 Inch

2.50%

2 Inch

% Error

2.00%

3 Inch

1.50%

4 Inch

1.00%

6 Inch
12 Inch

0.50%
0.00%
Figure 7 Error of Orifice Plate Thickness Measurement

ผลการทดลองและวิจารณ์
ระบบการตรวจวัดความหนาของแผ่นออริ ฟิตโดยใช้ แสงเลเซอร์ ตดั ขวางวัตถุเพื่อไปประยุกต์ใช้ กบั การหา
ความเรี ย บราบของแผ่ น ออริ ฟิ ต โดยการหาความสัม พัน ธ์ ข องความหนาของแผ่ น ออริ ฟิ ตทัง้ สองด้ า นมา
เปรี ยบเทียบกันโดยอ้ างอิงจากสมการเส้ นตรงแบบตัวแปรถดถอยเชิงเส้ น (Linear Regression) แล้ วใช้ ค่าสัมประ
สิทธิ กําหนด (R2) เพื่อบ่งชี ้ว่าแผ่นออริ ฟิตมีความราบเรี ยบหรื อไม่ ตัวอย่างแผ่นออริ ฟิตที่นํามาทดสอบมีขนาด
แตกต่างกัน ซึง่ เป็ นแผ่นที่ดีจํานวน 6 แผ่นขนาด 1, 2, 3, 4, 6 และ 12 นิ ้ว และแผ่นที่เสียจํานวน 6 แผ่นขนาด
2, 3, 4, 6, 8, และ 12 นิ ้ว ในการทดลองจะทดลองซํ ้าอย่างน้ อย 3 ครัง้ ต่อแผ่นออริ ฟิต 1 แผ่น ข้ อมูลความหนา
ของแผ่นออริ ฟิตทัง้ 2 ด้ านขณะหมุนผ่านแสงเลเซอร์ จะถูกเก็บบันทึกในรู ปแบบไฟล์ CSV (Comma Separated
Value) จากนันนํ
้ าข้ อมูลที่ได้ จากไฟล์ CSV ไปทําการแปลงเป็ นให้ อยู่ในรู ปแบบของ Excel เพื่อนําข้ อมูลนันมาทํ
้
า
การวิเคราะห์หาค่า R2
348

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลจากการทดลองในตารางที่ 1 จะแสดงให้ เห็นค่า R2 ที่ได้ จากความสัมพันธ์ของความหนาของแผ่นออริ
ฟิ ตที่ดี และ R2 ที่ได้ จากความสัมพันธ์ ของความหนาของแผ่นออริ ฟิตที่เสียจากการทดลองใช้ เทคนิคการตรวจวัด
ความหนาของแผ่นออริ ฟิตโดยใช้ แสงเลเซอร์ ตดั ขวางวัตถุ
Table 1 Table of Accepted and Rejected Orifice Paste Linear Regression (R2)
Accepted Orifice Paste
Linear Regression
(R2)

Rejected Orifice Paste
Linear Regression
(R2)

Orifice
Plate
Size
(Inch)

1st

2nd

3rd

Average

1st

2nd

3rd

Average

1

0.989

0.977

0.980

0.982

-

-

-

-

2

0.984

0.975

0.974

0.978

0.735

0.720

0.719

0.725

3

0.991

0.995

0.995

0.994

0.893

0.897

0.888

0.893

4

1.004

1.004

1.003

1.004

0.694

0.681

0.689

0.688

6

0.958

0.960

0.959

0.959

0.482

0.456

0.478

0.472

8

-

-

-

-

0.823

0.809

0.805

0.812

12

0.995

0.995

0.993

0.994

0.677

0.670

0.674

0.674

จากผลการทดลองในตารางที่ 1 จะพบว่าแผ่นออริ ฟิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะมีคา่ เฉลี่ย R2 มากกว่า
0.950 ขึ ้นไปในขณะที่แผ่นออริ ฟิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะมีคา่ เฉลี่ย R2 น้ อยกว่า 0.900 ลงไป

สรุ ป

การวัดความราบเรี ยบของแผ่นออริ ฟิตด้ วยวิธีจกั รกลวิทศั น์โดยอาศัยเทคนิคลําแสงเลเซอร์ ตดั ขวางวัตถุ
พบว่าเทคนิ คนี ส้ ามารถตรวจสอบแยกแยะความราบเรี ย บของแผ่น ออริ ฟิ ตได้ ดี แต่ยังต้ องนํ าข้ อมูลที่ ได้ ม า
ประมวลผลที่โปรแกรม Excel อีกครัง้ ซึง่ ยังไม่ค่อยมีความสะดวกในการใช้ งานเพราะยังไม่เป็ นแบบอัตโนมัติและ
ยังพบว่ามีปัจจัยอื่นที่ทําให้ การวัดความราบเรี ยบของแผ่นออริ ฟิตมีความคลาดเคลื่อนได้ เช่น ปั ญหาที่เกิดจาก
ระยะการจับภาพของแผ่นออริ ฟิตที่มีขนาดน้ อยกว่า 6 นิว้ กับแผ่นออริ ฟิตที่มีขนาดมากกว่า 6 นิว้ มีระยะไม่
เท่ากันเทําให้ ต้องมีการปรั บระยะการจับภาพใหม่ทุกครัง้ การปรั บปรุ งควรทําการเพิ่มเติมตัวปรั บระยะการจับ
ภาพให้ มี 2 ระยะเพื่อจะทําให้ การทํางานของชุดการวัดความราบเรี ยบของแผ่นออริ ฟิตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เมล่ อนลอยแก้ วในจังหวัดจันทบุรี
Life Cycle Assessment of Melon in Syrup in Chanthaburi Province
สุภญ
ิ ญา เสือสะอาด1* และปุณณมี สัจจกมล1
Supinya Suesa-ard1* and Punnamee Sachakamol1

บทคัดย่ อ

เมล่อนเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ได้ รับความนิยมและมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่ อง จาก
ข้ อมูลทางสถิติพบว่าในปี 2557 ประเทศไทยมีพื ้นที่การเพาะปลูกเมล่อน 1,114 ไร่ ให้ ปริ มาณผลผลิตทัง้ สิ ้น 5,339
ตัน โดยมีอตั ราการเติบโตของผลผลิตเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จากเดิม 2,800 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 90 ของปริ มาณผลผลิต
ทังหมด
้
และเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จึงแปรรู ปเมล่อนเป็ นผลิตภัณฑ์เมล่อนลอย
แก้ ว ซึ่งถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สําคัญ มีศกั ยภาพในการแข่งขันสูง สามารถขยายช่องทางการค้ าสู่ตลาดเศรษฐกิ จ
สากลได้ ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงทําการศึกษาวัฏชีวิตของผลิตภัณฑ์ เมล่อนลอยแก้ วในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้ หลักการ
ประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ
สิ่งแวดล้ อม โดยการประเมินร่ องรอยการใช้ นํ ้าเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) ตังแต่
้ กระบวนการได้ มา
ซึง่ วัตถุดิบ การขนส่งและกระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการ
รักษาสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ าระหว่างประเทศ โดยจากการศึกษาพบว่า การ
ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เมล่อนลอยแก้ ว 1 ถุง นํ ้าหนักสุทธิ 2,000 กรัม ต้ องการปริ มาณการใช้ ทรัพยากรนํ ้าเพื่อให้ ได้ มาซึง่
ผลิตภัณฑ์ 688.86 ลิตร
ABSTRACT
Melon is an important economic crop in Thailand with rapidly growth in demand and
productivity. According to the statistics it shows that in 2014, Thailand had harvesting area of 1,114
rai with 5,339 ton yield of products. The growth rate of productivity increases from 2013 with only
2,800 ton yield of products, representing 90 percent of the total output. In order to increase the value
and extend the shelf life of the products, the fresh products can be processed into Melon in syrup
with the high potential growth and expanded to international trade channels. This research aims to
study the Life Cycle Assessment (LCA) of melon in syrup in Chanthaburi to assess the environmental
impact of products, mainly on the Water Footprint. The assessment starts from the acquisition of raw
materials, transportation, and manufacturing processes. The finding from research will aid to
determine the environmental impact cause and lead to better environmental sustainability. One unit of
2,000 grams of Melon in Syrup requires 688.86 lite of water
Key Words: Water Footprint, Life Cycle Assessment, Melon
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คํานํา
เมล่ อ น (Melon) เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ เริ่ ม ได้ รั บ ความนิ ย มในประเทศไทย เป็ นพื ช อายุ สัน้ ให้
ผลตอบแทนสูง สามารถปลูกได้ ตลอดทัง้ ปี โดยมีพืน้ ที่ การเพาะปลูกหลักที่ สําคัญ ดังนี ้ ภาคตะวันออก ได้ แก่
ฉะเชิ งเทรา สระแก้ วและจัน ทบุ รี ภาคกลาง ได้ แ ก่ สุพ รรณบุ รี อ่างทอง และกาญจนบุ รี (ศูน ย์ ส ารสนเทศ
การเกษตร, 2557) เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพดินในประเทศไทยเหมาะแก่การเพาะปลูกส่งผลให้ เม
ล่อนมีคณ
ุ ภาพดี มีศกั ยภาพในการแข่งขันสูงเทียบเท่าต่างประเทศ และมีผลผลิตต่อพืน้ ที่การเพาะปลูกสูง จาก
ข้ อมูลทางสถิติปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีพื ้นที่การเพาะปลูกเมล่อนทังหมด
้
1,114 ไร่ ให้ ผลผลิตเฉลี่ย 2 ตันต่อ
ไร่ และให้ ผลผลิตเฉลี่ย 5,339 ตันต่อปี ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ร้ อยละ 90 จากเดิมผลผลิต 2,800 ตันต่อปี (สํานัก
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) จะเห็นได้ วา่ การเพาะปลูกเมล่อนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เนื่องจากตลาดมีความต้ องการ
สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เมล่อนจึงเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ และมีโอกาสเติบโตค่อนข้ างสูง ซึง่ ปั จจุบันการ
ผลิตเมล่อนไม่เพียงพอต่อความต้ องการบริ โภค อีกทังอายุ
้ การเก็บรักษาเมล่อนผลสดค่อนข้ างสัน้ จึงเกิดการแปร
รู ปเมล่อนเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ได้ แก่ เมล่อนลอยแก้ ว นํ ้าเมล่อนเข้ มข้ น เจลลี่เมล่อน เป็ นต้ น
การแปรรู ปเมล่อนเป็ นผลิตภัณฑ์ เมล่อนลอยแก้ วถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ แปรรู ปที่มีความสําคัญ ช่วยยื ด
อายุการเก็บรักษาเมล่อนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ เพิ่มสูงขึ ้น ในปั จจุบันสัดส่วนการบริ โภคและตลาดร้ อยละ
99 เป็ นการบริ โภคภายในประเทศ และส่งออกเพียงร้ อยละ 1 ซึ่งการส่งออกส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ เมล่อนแปร
รู ป แต่เนื่องจากศักยภาพการผลิตเมล่อนในประเทศไทยมีคุณภาพเทียบเท่าประเทศคู่แข่ง เช่น ญี่ ปุ่น จีน และ
ความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ผลไม้ แปรรู ปในต่างประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ อุตสาหกรรมเมล่อนจึงเป็ น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความน่าสนใจและควรสนับสนุนส่งเสริ มเพิ่มโอกาสทางการค้ า เพื่อรองรั บการเติบโตด้ าน
เศรษฐกิ จในอนาคต และเพื่ อเตรี ยมพร้ อมการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ ลดขี ดจํ ากัดทางการค้ า เพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการสร้ างความน่าเชื่อถือให้ แก่ผลิตภัณฑ์ จึงควรให้ ความสําคัญกับการผลิตสินค้ า
ที่คํานึงถึงผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
เนื่ อ งจากหลายประเทศให้ ค วามสนใจกับ สิ น ค้ าที่ เป็ น มิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึน้ เนื่ อ งจากปั ญ หา
ทรั พยากรที่ มีอยู่อย่างจํ ากัด สวนทางกับจํ านวนประชากร ความต้ องการการบริ โภค รวมถึงการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ การคํานึงถึงกรรมวิธีการผลิตและการใช้ ทรั พยากรเพื่อ
ผลิตสินค้ าจึงเข้ ามามีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภค เช่น สหภาพยุโรปมีข้อกําหนดในการนําเข้ า
สินค้ าทางสิ่งแวดล้ อม รวมถึงองค์การการค้ าโลก (WTO) ได้ กําหนดข้ อบังคับทางการค้ ากับสินค้ าบางประเภท
ดังนันเพื
้ ่อป้องกันปั ญหาและข้ อกีดกันทางการค้ าที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต รวมถึงการเพิ่มศักยภาพให้ ผลผลิต และ
คํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมในระยะยาว ประเทศไทยจึงควรตระหนักและดําเนินการประเมินผลกระทบ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมสําหรับสินค้ าและผลิตภัณฑ์ โดยใช้ หลักการการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ นรู ปแบบ
การประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้ เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณ ฑ์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณ ฑ์ ตังแต่
้ การได้ มาซึ่ง
วัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การกระจายสินค้ า การใช้ งานของผู้บริ โภค ตลอดจนการกําจัดซาก ด้ วยการ
ประเมินร่ องรอยการใช้ นํ ้า เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ (รมณี, 2555) ซึง่ จากผลการประเมินทางสิ่งแวดล้ อม ผู้ผลิต
จะทราบถึงสถานะทางสิ่งแวดล้ อมของผลิตภัณฑ์ นําไปสู่การปรับปรุ งกระบวนการผลิต การบริ หารและจัดการ
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ทรั พยากรที่ใช้ ในการผลิต การลดปริ มาณการใช้ นํา้ ตลอดโซ่อปุ ทาน ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ึงนําหลักการประเมินวัฏ
จักรชีวิตผลิตภัณฑ์ใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อประเมินปริ มาณการใช้ นํ ้าของผลิตภัณฑ์เมล่อนลอยแก้ วในจังหวัดจันทบุรี
เพื่อวิเคราะห์ กระบวนการใช้ นํา้ ตลอดวัฏจักร เพื่อพัฒนาปรั บปรุ งผลิตภาพในอุตสาหกรรมการผลิตเมล่อนให้
ยัง่ ยืน ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ค่าทางด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้ านการ
แข่งขันไปสูต่ ลาดสากล

อุปกรณ์ และวิธีการ

วัสดุและอุปกรณ์
1. บีกเกอร์ วดั ปริ มาตรนํ ้าขนาดมาตรฐาน
2. โปรแกรมสําเร็ จรู ป Microsoft Office Excel 2013
3. โปรแกรมสําเร็ จรู ป Sigma Pro 7.1

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ได้ จ ากการเก็ บ รวบรวมจากการสอบถามข้ อ มู ล จากเกษตรกรผู้ เพาะปลูก และ
ผู้ประกอบการ รวมถึงวัดค่าจริ งจากหน้ างาน ด้ วยตารางแผ่นรวบรวมข้ อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้ อม โดยศึกษา
จากตัวแทนโรงงานเมล่อนลอยแก้ วที่มีอตั ราการผลิตสูงที่สดุ ในจังหวัดจันทบุรี
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ อ้ างอิงข้ อมูลการหาค่าสัมประสิทธิ์ของการประเมินร่ องรอยการใช้ นํ ้าตลอดวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม Sigma Pro 7.1 และฐานข้ อมูลงานวิจยั จากสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ดํ าเนิ น การวิจัย ยึด ตามหลัก การประเมิ น วัฏ จัก รชี วิต ของผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล เชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพจากโรงงานเมล่อนลอยแก้ ว ตามขันตอนกระบวนการประเมิ
้
นวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ดังนี ้
การกําหนดเป้ าหมายและขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope Definition)
เป้าหมายของการศึกษา คือ เพื่อวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมเชิงปริ มาณตลอดวัฏ
จัก รชี วิต ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เมล่อ นลอยแก้ ว ในหน่ วยหน้ าที่ (Functional Unit) เพื่ อการบริ โภคและแปรรู ป 1 ถุง
นํ ้าหนักสุทธิ 2,000 กรัม โดยมีขอบเขตของระบบ (System Boundaries) เป็ นการประเมินแบบ Cradle-to-Gate
(business-to- business: B2B) คลอบคลุมตลอด 3 กระบวนการตัง้ แต่การได้ มาซึ่งวัตถุดิบเมล่อนผลสด การ
ขนส่ง จนถึงกระบวนการผลิต เพื่อทราบถึงสถานะผลิตภัณฑ์ ปริ มาณการใช้ วตั ถุดิบ ทรัพยากร และการปล่อย
ของเสียทางสิ่งแวดล้ อม (Figure1)
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Figure1 Life Cycle Assessment of Melon in light syrup in boundaries B2B
การจัดทําบัญชีรายการ (Inventory Analysis)
การจัดทํารายการสารขาเข้ าและสารขาออกของการได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ การได้ มาซึง่ วัตถุดิบเมล่อน
ผลสด การขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงาน และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ สําหรับการเก็บข้ อมูลในกระบวนการผลิต
พิจารณาตามกระบวนการย่อยทุกกระบวนการ โดยสารขาเข้ าพิจารณารวมถึงวัตถุดิบ ทรัพยากรและพลังงาน
รวมถึงระบบและวัสดุช่วยการผลิต สําหรับสารขาออกจะพิจารณารวมถึงผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์ร่วม ของเสีย
และผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยใช้ ก ารปั น ส่ วนตามนํ า้ หนั ก (Mass Allocation) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สํ า หรั บ
ผลิตภัณฑ์เมล่อนลอยแก้ วเท่านัน้ (Figure2)

Figure 2 Input and Output in manufacturing of Melon in light syrup process
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การประเมินผลกระทบ (Life Cycle Impact Assessment : LCIA)
การประเมินปริ มาณร่ องรอยการใช้ นํ ้าตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เมล่อนลอยแก้ ว จากข้ อมูลบัญชี
รายการทางสิ่งแวดล้ อมที่จดั ทําขึ ้น โดยคํานวณออกมาในรู ปของปริ มาณนํ ้าที่ใช้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เมล่อน
ลอยแก้ ว 1 ถุง นํา้ หนัก 2,000 กรั ม ด้ วยหลักการปริ มาณสารที่ใช้ หรื อของเสียที่ถูกปล่อยคูณค่าผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อม หรื อคํานวณให้ อยู่ในรู ปปริ มาณการใช้ นํ ้าสีเขียว (Green water) นํ ้าสีฟ้า (Blue water) และนํ ้าสีเทา
(Grey) ของในแต่ละกิจกรรมเทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ และนําไปคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การใช้ นํ ้า (Emission
factor) เพื่ อเป็ นการเตรี ยมข้ อมูลสําหรับการแปลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของระบบผลิตภัณฑ์ ที่ทําการศึกษา
(Hoekstra and Hung, 2005)
โดย
นํ ้าสีเขียว คือ ปริ มาณนํ ้าฝน (ตัวชี ้วัดปริ มาณการบริ โภคนํ ้าฝน)
นํ ้าสีฟ้า คือ นํ ้าผิวดิน (ตัวชี ้วัดการใช้ นํ ้าเพื่อการบริ โภค)
นํ ้าสีเทา คือ ปริ มาณนํ ้าที่บําบัดนํ ้าเสีย (ตัวชี ้วัดระดับของมลพิษทางนํ ้า)
การประเมินผลกระทบจากร่ องรอยการใช้ นํ ้า คํานวณได้ จากสมการ ดังต่อไปนี ้
(1)
WFP = WFPการได้ มาซึง่ วัตถุดิบ+ WFPการผลิต+ WFPการนส่ง
WFPi = ผลรวมของ (Q i× EFi)
(2)
โดยที่
WFP คือ Water Footprint ของผลิตภัณฑ์มีหน่วยเป็ นลิตร (L) หรื อ ลูกบาศก์เมตร (m3)
WFPi คือ ค่า Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงวัฏจักรชีวิตมีหน่วยเป็ น ลิตร (L)
หรื อ ลูกบาศก์เมตร (m3)
Qi
คือ ปริ มาณวัตถุดิบ ทรัพยากรและวัสดุช่วยผลิต มีหน่วยเชิงกายภาพ
EFi
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ นํ ้า หรื อปริ มาณการใช้ นํ ้าของแต่ละสาร i ซึง่ ประกอบด้ วย
EFblue, EFgreen และ EFgrayมีหน่วยเป็ น ปริ มาตรนํ ้าที่ใช้ ตอ่ หน่วยของรายการสาร
ตัวอย่างการคํานวณร่ องรอยการใช้ นํ ้าสีเขียวจากการได้ มาซึง่ วัตถุดิบในส่วนของวัตถุดิบ
WFPการได้ มาซึง่ วัตถุดิบ = WFPMelon + WFPCalcium Chloride + WFPSugar+ WFPCitric acid+ WFPPlastic pp
จากข้ อมูล

ปริ มาณต่อผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบเมล่อน 5.5127
การปั นส่วน (%)
17.41
ค่า Emission Factor นํ ้าสีเขียว(EFgreen) 0.0005
จากสมการที่ 2 WFPMelon
= (5.5127 x0.17410) x.0005

(3)

กิโลกรัม
เปอร์ เซ็นต์
m3 H2O/หน่วย
= 0.0005 m3 H2O

คํานวณ WFPi เช่นเดียวกับ WFPMelon และแทนค่าในสมการที่ 3 จะได้
WFPการได้ มาซึง่ วัตถุดิบ = 0.0005 + 0 + 0.5099 + 0+ 0 = 0.51038 m3 H2O
= 510.38 L H2O
ดังนัน้ จากการประเมินร่ องรอยการใช้ นํ ้าของผลิตภัณฑ์เมล่อนลอยแก้ ว 1 ถุง มีการใช้ นํ ้าสีเขียว 510.38
ลิตร ในกระบวนการได้ มาซึง่ วัตถุดิบ
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การแปรผล (Interpretation)
การแปรผลจากการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่ได้ คํานวณและจัดทําขึ ้น ทําให้ ทราบถึงสถานะ
ของกระบวนการที่ส่งผลให้ เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมมากที่สุด เพื่อนําไปสู่แนวทางการวิเคราะห์ และวิธีการ
ปรับปรุ งกระบวนการให้ เกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ทําการศึกษา

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เมล่ อนลอยแก้ วในจังหวัดจันทบุรี
จากผลการศึกษาค่าร่ องรอยการใช้ นํ ้าของวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์พบว่าการได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เมล่อน
ลอยแก้ วบรรจุถงุ พลาสติก 1 ถุง นํ ้าหนักสุทธิ 2,000 กรัม ตังแต่
้ การได้ มาซึง่ วัตถุดิบ การขนส่งและกระบวนการ
ผลิต มีการใช้ นํ ้าทังสิ
้ ้น 688.86 ลิตร (L H2O) (Table1)
Table 1 Water Footprint of Melon in Syrup
Water Footprint Total (L H2O)
Life Cycle
%
Green
Blue
Grey
Total
Raw material
510.38
107.06
67.26
684.70
99.40%
Manufacturing
0.16
3.98
0.02
4.16
0.60%
Total
510.53
111.05
67.28
688.86
100.00%
โดยค่ า ปริ ม าณร่ อ งรอยการใช้ นํ า้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องการได้ ม าซึ่ง วัต ถุ ดิ บ 684.70 ลิ ต ร คิ ด เป็ น ร้ อยละ
99.40% ของค่าปริ มาณร่ องรอยการใช้ นํ ้าของผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
และเมื่อพิจารณาที่ประเภทของนํ ้าจะพบว่าการ
ได้ มาซึง่ วัตถุดิบมีปริ มาณนํ ้าสีเขียว 510.38 ลิตร นํา้ สีฟ้า 107.06 ลิตร และนํ ้าสีเทา 67.26 ลิตร โดยผลกระทบ
ส่วนใหญ่ มาจากการได้ มาซึ่งนํ า้ ตาล นอกจากนัน้ เป็ นค่าปริ มาณร่ องรอยการใช้ นํา้ ผลิตภัณฑ์ ของกระบวนการ
ผลิต 4.16 ลิตร โดยส่วนใหญ่เป็ นนํ ้าที่ใช้ ในกระบวนการต้ มฆ่าเชื ้อและกระบวนการทําให้ เย็นตัว สําหรับการได้ มา
ซึง่ ผลิตภัณฑ์เมล่อนผลสด 1 กิโลกรัม มีการใช้ นํ ้าตลอดวัฏจักรชีวิตทังสิ
้ ้น 38.12 ลิตร (L H2O) (Table 2)
Table 2 Water Footprint of Fresh Melon
Life Cycle
Raw material
Cultivation process
Distribution
Customer
Waste management
Total

Water Footprint Total (L H2O)

%

Green
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00

Blue
0.39
37.20
0.00
0.00
0.01

Grey
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total
0.92
37.20
0.00
0.00
0.01

2.41%
97.56%
0.00%
0.00%
0.02%

0.53

37.59

0.00

38.12

100.00%
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โดยเป็ นค่าปริ มาณร่ องรอยการใช้ นํา้ ในกระบวนการเพาะปลูก 37.20 ลิตร ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 97.56
ของค่าปริ มาณร่ องรอยการใช้ นํ ้าทังหมด
้
เมื่อพิจารณาที่ประเภทของนํ ้าจะพบว่ากระบวนการเพาะปลูกมีปริ มาณ
นํ ้าสีฟ้า 37.20 ลิตร โดยผลกระทบส่วนใหญ่มาจากการนํ ้าซึง่ ใช้ ในการเพาะปลูกซึง่ เป็ นนํ ้าจากระบบชลประทาน
นอกจากนันเป็
้ นค่าปริ มาณร่ องรอยการใช้ นํ ้าจากการได้ มาซึง่ วัตถุดิบ 0.92 ลิตร และขันตอนการกํ
้
าจัดซาก 0.01
ลิตร
ซึ่งหากเปรี ย บเที ย บค่าปริ ม าณร่ อ งรอยการใช้ นํ า้ ของเมล่อนผลสด 1 กิ โลกรั ม เที ยบกับ ค่าปริ ม าณ
ร่ องรอยการใช้ นํ ้าของพืชในตระกูลเดียวกันอย่างเช่น แตงโม ซึง่ มีคา่ ปริ มาณร่ องรอยการใช้ นํ ้ารวมทังสิ
้ ้น 235 ลิตร
(L H2O) (Mekonne and Hoekstra, 2010) ดังตาราง (Table 3)
Table 3 Compered Water footprint result
Water Footprint Total (L H2O.eq)
Type
Green
Blue
Grey
Total
147
25
63
235
Watermelon
Melon

0.53

37.59

0.00

38.12

จากาการเปรี ยบเทียบค่าปริ มาณร่ องรอยการใช้ นํ ้าของแตงโมและเมล่อน จะเห็นได้ วา่ แตงโมมีปริ มาณ
ร่ องรอยการใช้ นํ ้าในการเพาะปลูกทังหมด
้
235 ลิตรเทียบเท่า คิดเป็ น 6 เท่าของเมล่อน ซึง่ มีปริ มาณร่ องรอยการ
ใช้ นํ ้าในการเพาะปลูก 38.12 ลิตรเทียบเท่า

สรุ ป

จากค่าการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เมล่อนลอยแก้ ว พบว่าปริ มาณร่ องรอยการใช้ นํ ้า
มีปริ มาณเท่ากับ 688.86 ลิตร (L H2O) ซึง่ ทําให้ ผ้ ูประกอบการสามารถทราบถึงขันตอนหรื
้
อกระบวนการที่เกิน
ความจําเป็ นและส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม หากทางโรงงานสามารถปรับปรุ งแก้ ไข ลดปริ มาณการใช้ หรื อ ลด
ขันตอนกระบวนการที
้
่ใช้ ทรัพยากรนํ ้าเกินความจําเป็ น ยังสามารถช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการลดต้ นทุนการผลิตรวมถึง
สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผ้ ปู ระกอบการทางการแข่งขันกับตลาดโลก และเป็ นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเม
ล่อนของประเทศให้ เกิดประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเกษตรผู้เพาะปลูกเมล่อนในจังหวัดฉะเชิ งเทรา ผู้ประกอบการโรงงานแปรรู ปเมล่อนใน
จังหวัดจัน ทบุ รี ที่ ให้ การสนับ สนุ น และข้ อมูลประกอบการทํ างานวิ จัย รวมทัง้ ภาควิ ชาวิ ศ วกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอขอบพระคุณ อาจารย์ ที่ปรึ กษา ดร.ปุณณมี สัจจกมล ที่ ให้ การสนับสนุนให้
คําแนะนําและคําปรึกษาตลอดมา
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การศึกษาการเปรียบเทียบระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าของโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อลดความสูญเสียของหม้ อแปลงไฟฟ้ าด้ วยวิธีหาค่ าใช้ จ่ายในการเป็ นเจ้ าของทัง้ หมด
Comparing the distribution of electrical system at the industrial factory to reduce cost and
losses of transformers by using Total Ownership Cost Analysis Technique
วิชยั สุระพัฒน์1 รัญชน์ อมดวง1* และ นพดล คะเตปะนานนท์1
Vichai Surapat1 , Runch Omdoung1* and Noppadon Katepananon1

บทคัดย่ อ
บทความนี ้นาเสนอการเปรี ยบเทียบระหว่างรู ปแบบการวางแผนระบบจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้ กบั
โรงงานอุตสาหกรรมสองแบบ ซึง่ มีหลายปั จจัยที่สง่ ผลต่อค่าใช้ จ่ายตลอดอายุการใช้ งานของหม้ อแปลงไฟฟ้า เช่น
มูลค่าซื ้อขายของหม้ อแปลงไฟฟ้า อัตราดอกเบี ้ย ค่าความสูญเสียในขดลวดของหม้ อแปลง ค่าความสูญเสียแบบ
มีภาระ จึงนารู ปแบบจาลองการติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้า 2 แบบสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมนามาคานวณหาระบบ
จาหน่ายที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มากที่สดุ บทความนี ้จะอธิบายการคานวณค่าใช้ จ่ายทังหมดของหม้
้
อ
แปลงระบบจาหน่ายทัง้ 2 แบบด้ วยวิธีหาค่าความเป็ นเจ้ าของทังหมดด้
้
วยรู ปแบบการใช้ ไฟฟ้าแบบอัตราค่าไฟฟ้า
ที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ ไฟฟ้า

ABSTRACT
This article presents a comparison between the planning of electric power distribution
system, with two type of factories, where there are many factors that affect expenses throughout the
life cycle of the transformer, such as the value of the interest rate, no-load loss and load loss of
transformer. There are 2 models, for example, the installation of 2 transformers for industrial to
determine the best distribution system. This article will explain to calculate the total cost of the 2
distribution transformer model with a total ownership cost technique with time of use rates (TOU).

Key words: Total ownership cost, Transformer, Industrial
*Corresponding author; e-mail address: runch_wing@hotmail.com
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คานา
ปั จจุบนั มีการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ ้นในประเทศไทย การออกแบบระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ของผู้ประกอบการจึงจาเป็ นที่จะต้ องวางแผนเพื่อที่จะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการลดค่าใช้ จ่ายในส่วนของความสูญเสีย
ในระบบให้ มากที่สดุ สามารถนาไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สดุ
บทความนี ้จึงได้ ทาการศึกษาการคานวณค่าใช้ จ่ายในการเป็ นเจ้ าของทังหมดของหม้
้
อแปลงไฟฟ้าทุกตัว
ที่ตอ่ อยู่ในระบบ เพื่อที่จะลดค่าใช้ จ่ายจากค่าความสูญเสียของหม้ อแปลงไฟฟ้า โดยทาการศึกษาค่าใช้ จ่าย
ทังหมดของหม้
้
อแปลงไฟฟ้าในระบบจาหน่ายไฟฟ้าตัวอย่างทังสองแบบเพื
้
่อที่จะนามาเปรี ยบเทียบให้ เห็น
ค่าใช้ จ่ายของความสูญเสียในระบบ เพื่อให้ มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สดุ
โดยจะทาการคานวณถึงมูลค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ และค่าความสูญเสียของหม้ อแปลงภายในระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าสองรู ปแบบด้ วยอัตราค่าไฟฟ้า TOU และนามาเปรี ยบเทียบกัน ว่าแบบไหนมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนติดตังมากที
้
่สดุ

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์การทางาน
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ Laptop
2. โปรแกรม Microsoft Excel
นาแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมสองแบบมาวิเคราะห์ และรวบรวมข้ อมูล
ทางเทคนิคของหม้ อแปลงไฟฟ้าทังหมดจากผู
้
้ ผลิตเพื่อนามาใช้ ในการคานวณด้ วยวิธีหาค่าใช้ จ่ายในการเป็ น
เจ้ าของทังหมดแสดงให้
้
เห็นใน Table 1
Table 1 Transformers Technical Specifications
Transformer

Size
(kVA)

A1
B1
C1
A2
B2
C2

6000
2500
2000
1500
2500
2000

Bid price
(Baht)
2,550,000.00
1,400,000.00
1,050,000.00
850,000.00
1,500,000.00
1,100,000.00
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No Load losses
(kW)
5.2
3
2.5
2.2
3.2
2.6

Load Losses
(kW)
48
28
23
18
28
23
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รู ปแบบที่ 1 และ 2 ของระบบจาหน่ายไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมแสดงให้ เห็นใน ภาพที่ 1 และ 2
ตามลาดับ โดยรู ปแบบที่ 1 ด้ านปฐมภูมิของหม้ อแปลงไฟฟ้า B1, C1 จะรับแรงดัน 6.9 kV จากหม้ อแปลง A1
และในรูปแบบที่ 2 หม้ อแปลงไฟฟ้า A2, B2, C2 จะรับแรงดัน 22 kV โดยตรงจากระบบจาหน่าย

Figure 1 Distribution system model 1

Figure 2 Distribution system model 2

การคานวณค่าใช้ จ่ายในการเป็ นเจ้ าของทังหมดส
้
าหรับหม้ อแปลงไฟฟ้า คือผลรวมของราคาหม้ อแปลง
ไฟฟ้าและค่าความสูญเสียทางไฟฟ้า ซึง่ หม้ อแปลงไฟฟ้ามีคา่ คามสูญเสียทางเทคนิคสองแบบคือ ค่าความ
สูญเสียในแกนเหล็ก และค่าความสูญเสียในขดลวด(Paul, 1984) โดยการคานวณด้ วยวิธีการหาค่าใช้ จ่ายในการ
เป็ นเจ้ าของทังหมดนี
้
้ ถูกกาหนดค่าใช้ จ่ายต่อวัตต์ (บาท/วัตต์) สาหรับค่าความสูญเสียทังสองแบบ
้
ค่าใช้ จ่ายต่อ
วัตต์สาหรับค่าความสูญเสียแบบไม่มีภาระถูกกาหนดด้ วยตัวแปร A และค่าใช้ จ่ายต่อวัตต์สาหรับค่าความ
สูญเสียแบบมีภาระถูกกาหนดด้ วยตัวแปร B
วิธีคานวณค่าใช้ จ่ายในการเป็ นเจ้ าของทังหมดนั
้
น้ ขึ ้นอยู่กบั ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นทังหมดในการเป็
้
นเจ้ าของ
หม้ อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้ วยต้ นทุนของหม้ อแปลงไฟฟ้า ค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าทังสองแบบ
้
อัตราเงินเฟ้อที่
เพิ่มขึ ้น (Troy, 2015) ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้น และรวมถึงค่าความต้ องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นด้ วย
ค่าใช้ จา่ ยในการเป็ นเจ้ าของทังหมด
้
( Total Ownership Cost : TOC) คานวณจากสมการ
TOC  BP  ( A  NL  B  LL)

(1)

โดยบทความนี ้จะคานวณในรู ปแบบการใช้ ไฟฟ้าแบบอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU)
TOC  BP  [( Ap  NL)  ( Aop  NL)]  [( Bp  LL)  ( Bop  LL)]

โดยที่
Ap 
Aop 

( DC ' ( H p  EC p '))
( FCR 1000)
( DC ' ( H op  ECop '))
( FCR 1000)
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(( PL2  RF  DC ')  ( PL2  H p  LSF  EC ' p ))
( FCR 1000)
(( PL2  RF  DC ')  ( PL2  H op  LSF  EC 'op ))
( FCR 1000)

(4)
(5)

โดยค่า Ap , Aop , Bp , Bop ในการอยู่ในหน่วย บาทต่อวัตต์
ตัวแปรต่อไปนี ้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้ ในสมการหาค่าใช้ จ่ายในการเป็ นเจ้ าของทังหมด
้
ค่าที่ใช้ จะใช้ กบั หม้ อ
แปลงไฟฟ้าทุกตัวในระบบ
-

Fixed Charge Rate ( FCR ) : คือค่าใช้ จ่ายที่คานวณได้ ตอ่ ปี ของหม้ อแปลงไฟฟ้าคิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ ประกอบด้ วย ภาษี ค่าเสื่อมราคา อัตราค่าซ่อมบารุ ง ในที่นี ้ กาหนดให้ เท่ากับ 15%

-

Bid Price ( BP ) : ราคาของหม้ อแปลงไฟฟ้า

-

WattsNL ( NL ) : ค่าความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าแบบไม่มีภาระในหน่วยวัตต์ ในสมการนี ้ค่าใช้ จ่าย

ต่อวัตต์จะอยู่ในรู ปตัวแปร Ap สาหรับช่วง peak และ Aop สาหรับช่วง off-peak
-

WattsLL ( LL ) : ค่าความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าแบบมีภาระในหน่วยวัตต์ ในสมการนี ้ค่าใช้ จ่ายต่อ

วัตต์จะอยู่ในรู ปตัวแปร Bp สาหรับช่วง peak และ Bop สาหรับช่วง off-peak
-

Peak Hours Per Year ( H p ) : จานวนชัว่ โมงการทางานของหม้ อแปลงไฟฟ้าในช่วง peak ต่อปี ใน
ที่นี ้กาหนดให้ เท่ากับวันละ 16 ชัว่ โมง หรื อ 5840 ชัว่ โมงต่อปี

-

Off Peak Hours Per Year ( H op ) : จานวนชัว่ โมงการทางานของหม้ อแปลงไฟฟ้าในช่วง peak ต่อ
ปี ในที่นี ้กาหนดให้ เท่ากับวันละ 8 ชัว่ โมง หรื อ 2920 ชัว่ โมงต่อปี

-

Demand Charge ( DC ) : ค่าความต้ องการไฟฟ้ากาหนดโดย กฟภ. ในที่นี ้กาหนดให้ ใช้ ในหน่วย
บาทต่อกิโลวัตต์ตอ่ ปี โดย DC ที่เดิมเป็ นค่าที่ใช้ รายเดือนจึงต้ องคูณด้ วย 12 เพื่อแปลงให้ เป็ นรายปี

-

Energy Cost ( EC ) : ราคาค่าไฟฟ้าในหน่วย บาท/kWh สาหรับตลอดทังอายุ
้ การใช้ งานของหม้ อ
แปลงไฟฟ้า แบ่งเป็ นช่วง peak load และ off-peak load

-

Peak Load ( PL ) : การประมาณของโหลดสูงสุดประจาปี หม้ อแปลงไฟฟ้าจริ งโดยสันนิษฐานว่า
โหลดสูงสุดจะเติบโตในอัตราคงที่คิดในรู ปแบบเปอร์ เซ็นต์ โดยค่าที่เพิ่มขึ ้นนี ้จะถูกใช้ ในการคานวณ
ทังอายุ
้ การใช้ งานของหม้ อแปลงไฟฟ้า ( PL)2 ถูกใช้ ในการคานวณในสมการมีสตู รการคานวณดังนี ้
( PLI )2 [(1  i)n  (1  g ) 2 n ]
( PL) 
 CRFn
(1  i)n [(1  i)  (1  g ) 2 ]
2

PLI

: โหลดสูงสุดจากการคาดการณ์ในช่วงปี แรกของการติดตัง้
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g : เปอร์ เซ็นต์ของการเพิ่มขึ ้นของโหลดสูงสุดต่อปี ตลอดอายุการใช้ งานของหม้ อแปลงไฟฟ้า
i : อัตราเฉลี่ยของดอกเบี ้ยเงินกู้

n : ระยะเวลาตลอดอายุการใช้ งานของหม้ อแปลงไฟฟ้า ในบทความนี ้กาหนดที่ 20 ปี
CRFn : การคานวณจานวนเงินเป็ นรายเดือนหรื อรายปี ตามระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่กาหนด

ซึง่ สามารถคานวณได้ โดยสมการต่อไปนี ้
CRFn 

i(1  1)n
(1  i)n  1

(7)

Peak Loss Responsibility Factor ( RF ) : คืออัตราส่วนที่แตกต่างระหว่างโหลดสูงสุดที่ตวั หม้ อ
แปลงไฟฟ้าและโหลดสูงสุดที่ระบบไฟฟ้า
 Transformer load at time of system peak 
RF  

Transformer Peak load



2

(8)

Loss Factor ( LSF ) : ค่า Loss Factor นันจะมี
้ ความสัมพันธ์กบั ค่า Load Factor แบบไม่เป็ นเชิง
เส้ น โดยการทดสอบของโหลดทางไฟฟ้าเราจะพบความสัมพันธ์ของทัง้ 2 แฟคเตอร์ ดงั สมการนี ้
(9)

LSF  0.2  ( Load Factor )  0.8  ( Load Factor ) 2

วิธีการหนึง่ ในการจัดการอัตราเงินเฟ้อ คือ เพิ่มต้ นทุนผันแปรในอนาคต เช่นต้ นทุนของการสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้า โดยหาค่าร้ อยละแสดงเป็ นอัตราเงินเฟ้อโดยทัว่ ไป สาหรับการคานวณตัวแปร A และ B สมการ
ต่อไปนี ้เป็ นการคานวณการเพิ่มขึ ้นจากอัตราเงินเฟ้อ(Troy, 2015)
Ap '  Ap  X 

(1  X n )
 CRFn
(1  X )

(10)

โดยที่
X

(1  r ')
(1  i )

= การปรับปรุ งอัตราเงินเฟ้อ

Ap ' = ค่าหลังจากปรับปรุ งอัตราเงินเฟ้อ

= ค่าก่อนปรับปรุ งอัตราเงินเฟ้อ

Ap

n

= จานวนปี ที่นามาคานวณ

p

= อัตราการเพิ่มขึ ้นของพลังงานต่อปี เป็ นเปอร์ เซ็นต์

ig

= อัตราเงินเฟ้อต่อปี เป็ นเปอร์ เซ็นต์
r'

สาหรับ r '  1

i = อัตราเฉลี่ยของการจ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้

r'

= อัตราเงินเฟ้อสมมูล

(1  P)
 1 สาหรับ P  ig
(1  ig )
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ค่ าที่ใช้ ในการคานวณ
Table 2 Input data
Input Data
Values
Input Data
Values
FCR (Fix Charge Rate) (%)
15% ig (General Inflation Rate)(%)
2%
RF (Peak Loss Responsibility Factor)
0.81 DC (Baht/kW-year)
1595.16
g (Load Demand Growth)(%)
4.23% EC at peak (Baht/kWh)
4.2097
I (Interest Rate)(%)
7% EC at off peak (Baht/kWh)
2.6295
n (Study period)(Year)
20 Hours at peak (hr)
5840
lf (Load Factor)(%)
0.7 Hours at off peak (hr)
2920
p (Energy escalation rate)
2.30%
นาข้ อมูลทังหมดมาค
้
านวณใน Microsoft Excel และนาผลมาแสดงเป็ นกราฟของค่าใช้ จ่ายทังหมดโดยค่
้
าไฟฟ้า
แบบ TOU ที่นามาใช้ ในการคานวณ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558

ผลการทดลองและวิจารณ์
Table 3 Results from calculation
Transformer
A1
B1
C1
Sum of Model 1
A2
B2
C2
Sum of Model 2

Bid price(Baht)
2,550,000.00
1,400,000.00
1,050,000.00
5,000,000.00
850,000.00
1,500,000.00
1,100,000.00
3,450,000.00

Cost of LL(Baht) Cost of NLL(Baht)
7,470,542.77
1,259,594.12
4,357,816.62
726,688.91
3,579,635.08
605,574.09
15,407,994.47
2,591,857.12
2,801,453.54
532,905.20
4,357,816.62
775,134.84
3,579,635.08
629,797.06
10,738,905.23
1,937,837.10

TOC(Baht)
11,280,136.89
6,484,505.53
5,235,209.17
22,999,851.59
4,184,358.74
6,632,951.46
5,309,432.14
16,126,742.33

จากการคานวณข้ างต้ น แสดงให้ เห็นค่าใช้ จ่ายตลอดอายุการใช้ งาน 20 ปี ของหม้ อแปลงไฟฟ้าในทังสอง
้
รู ปแบบโดยแบบที่ 1 มีคา่ ใช้ จ่ายทังหมดอยู
้
่ที่ 22,999,851.59 บาท และแบบที่ 2 มีคา่ ใช้ จ่ายอยู่ที่ 16,126,742.33
บาท ซึง่ มีความแตกต่างกันถึง 29.83%
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Figure 3 Cost results for every transformers from table 3

Figure 4 Cost results for 2 models from table 3

รู ปที่ 3 แสดงค่าใช้ จ่ายทังหมดของหม้
้
อแปลงไฟฟ้าทุกตัวที่นามาคานวณในระยะเวลา 20 ปี และรูปที่ 4
แสดงค่าใช้ จ่ายรวมทังหมดของระบบจ
้
าหน่ายทัง้ 2 รู ปแบบในระยะเวลา 20 ปี โดยที่หม้ อแปลงไฟฟ้า B1 และ
B2 จะมีคา่ ความสูญเสียแบบมีโหลดเท่ากัน แต่คา่ ความสูญเสียแบบไม่มีโหลด B2 จะ มีคา่ สูงกว่า และที่หม้ อ
แปลงไฟฟ้า C1 และ C2 จะมีคา่ ความสูญเสียแบบมีโหลดเท่ากัน แต่คา่ ความสูญเสียแบบไม่มีโหลด C2 จะ มีคา่
สูงกว่า เมื่อมองภาพรวมรู ปแบบที่สองจะมีคา่ ใช้ จ่ายจากความสูญเสียน้ อยกว่ารู ปแบบที่หนึง่
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สรุป
การคานวณด้ วยวิธีหาค่าใช้ จ่ายในการเป็ นเจ้ าของทังหมดนั
้
น้ ควรใช้ กบั หม้ อแปลงไฟฟ้าทุกตัวที่มีอยู่ใน
ระบบ โดยระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการเป็ นเจ้ าของรวมต่าที่สดุ จะเป็ นการลงทุนตลอดอายุการใช้ งาน
ที่ค้ มุ ค่าที่สดุ ผลจากการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีวิธีการประเมินผลที่คานึงถึง
พลังงานที่สญ
ู เสีย และการผันผวนของค่าเงินรายปี ที่ต้องพิจารณาในการจัดซื ้อของหม้ อแปลงไฟฟ้า และรู ปแบบ
การใช้ ไฟฟ้าซึง่ ในบทความนี ้ได้ นาเสนอการคานวณการใช้ ไฟฟ้าแบบ TOU แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั รู ปแบบการใช้ งานใน
อนาคตเช่นมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ ไฟฟ้า จึงต้ องพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไป
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การศึกษาการเกิดรอยไหม้ บนผิวฉนวน ด้ วยวิธีการทดสอบแบบระนาบเอียง
A Study of Tracking on Insulating Surface with an Inclined Plane Test
จิรวดี กัลยาเรือน1* และ วินยั พฤกษะวัน1
Jirawadee Kanlayaruan1* and Winai Plueksawan1

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึก ษาผลลัพ ธ์ จากพฤติกรรมของดิส ชาร์ จไฟฟ้ าบางส่วนบนผิ วฉนวน
อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยผลจากการกระทาของดิสชาร์ จไฟฟ้านัน้ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดความเสียหายต่อผิวฉนวน
คือ การเกิดรอยไหม้ (Tracking) งานวิจยั นี ้ได้ ทาการศึกษาการเกิดรอยไหม้ บนผิว ฉนวนที่อ้างอิงการทดสอบตาม
มาตรฐาน IEC 60587 Method 1 (Third edition 2007-05) ซึง่ ได้ ทาการทดสอบวัสดุฉนวนชนิดต่างๆ โดยวางไว้
บนแผ่นเอียง 45◦ ที่ต่อเข้ ากับวงจรไฟฟ้า และใช้ สารละลายปนเปื ้อนแอมโมเนียมคลอไรด์ หยดไหลผ่านบนผิว
ฉนวน จากนันท
้ าการจ่ายแรงดันทดสอบ ดิสชาร์ จไฟฟ้าบางส่วนจะเกิดขึ ้นบนผิวฉนวน และเกิดเป็ นรอยไหม้ ใน
ที่สดุ ดัชนีชี ้วัดความคงทนของผิวฉนวนขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาที่ยาวนานในการเกิดรอยไหม้ บนผิวฉนวน (Tracking)
ผลการทดสอบที่ได้ ถกู จัดเก็บเป็ นข้ อมูลเพื่อนามาอ้ างอิงและเปรี ยบเทียบดัชนีความคงทนต่อการเกิดรอยไหม้ ของ
วัสดุฉนวนที่จะนาไปใช้ ในระบบไฟฟ้าแรงสูงต่อไป

Abstract
This paper describes a study of partial discharges on insulating surfaces, causing tracking.
The tests were conducted according to the standard IEC 60587 Method 1. Test samples of insulating
materials were laid on an inclined plane at 45◦ from the horizon. Both ends of the test samples were
covered with aluminium electrodes and connected to electrical circuit as stated in the standard.
Solution of ammonium chloride as contaminant was dropped on the material’s surface at the rate
specified in the standard, and then 6kV of voltage was applied until surface tracking occurred. The
obtained results were the tracking index of the tested materials and were stored as data to be used
as references for insulating materials in HV system further.

Key Words: partial discharge, tracking, contaminated solution, flow rate
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คานา
อุปกรณ์ทางไฟฟ้ากาลังต่างๆ ที่ใช้ งานบริ เวณนอกอาคาร ที่ประกอบด้ วยวัสดุฉนวน เช่น สายส่ง ลูกถ้ วย
เป็ นต้ น ล้ วนได้ รับผลกระทบจากมลภาวะเมื่อใช้ งานเป็ นเวลานาน ความเสียหายของฉนวนจะเกิดจากการเกิด
ดิสชาร์ จบางส่วนบนผิวฉนวนและนาไปสู่การเกิดรอยไหม้ ทางไฟฟ้า ซึง่ จะทาให้ เกิดการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า
ในที่สดุ ในการศึกษานีจ้ ะพิจารณาเฉพาะฉนวนไฟฟ้าประเภท ฉนวนแข็ง โดยทดสอบด้ วยวิธี Inclined – Plane
Tracking (IPT) Test เป็ นวิธีการทดสอบที่ใช้ สารละลายสิ่งสกปรกและแผ่นเอียงในการทดสอบความคงทนต่อ
การเกิดรอยไหม้ ของวัสดุ (อนงค์พนั ธุ์ และ วินยั , 2553) ซึง่ ได้ ถูกอธิบายในมาตรฐาน BS 5604; 1986 และ
ASTM/D 2303 ; 1984 สาหรับมาตรฐาน IEC 60587 ที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ ใช้ วิธี Constant Tracking Voltage เป็ น
วิธีการทดสอบที่ทงั ้ 2 มาตรฐานข้ างต้ น ยอมรั บและอ้ างถึง การทดสอบใช้ ค่าแรงดันที่คงที่ เพื่อให้ ทราบว่าวัสดุ
ฉนวนชนิดใด ใช้ เวลาในการเกิด tracking ได้ นานกว่ากัน ผลที่ได้ จะเป็ นดัชนีความคงทนของวัสดุฉนวนนันๆ
้
การเกิดรอยไหม้ บนผิวฉนวน (Tracking)
ฉนวนที่ใช้ งานร่ วมกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่นอกอาคาร บริ เวณผิวของฉนวนเป็ นแหล่งสะสมของสิ่ง
สกปรก ซึง่ สิ่งสกปรกเหล่านี ้จะดูดซับความชื ้นจากอากาศโดยรอบ ทาให้ เกิดเป็ นชันบางๆ
้
ที่เปี ยกชื ้นและนาไฟฟ้า
บนผิวฉนวน (Hackam R, 1999) ดังนันกระแสจึ
้
งสามารถไหลในชันสกปรกบนผิ
้
วฉนวนระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กับด้ านที่ต่อลงดิน การสูญเสียความชืน้ ของผิวฉนวนโดยความร้ อนของกระแสรั่วที่ไหลผ่าน ทาให้ เกิดพื ้นที่แห้ ง
และเล็กมากเป็ นแถบแห้ ง (n – Dry Band) ในหลายบริ เวณ เมื่อแถบแห้ งเล็กๆ ได้ ก่อตัวขึ ้น การไหลของกระแสรั่ว
จึงถูกขัดขวาง เพราะเป็ นค่าความต้ านทานที่มีค่าสูงมาก ส่งผลให้ ความเครี ยดทางไฟฟ้าคร่ อมแถบแห้ งดังกล่าว
สูงตามไปด้ วย จนทาให้ อากาศบริ เวณนันเกิ
้ ดการแตกตัวเป็ นไอออน(Ionization) ทาให้ อากาศกลายสภาพเป็ น
ตัวนาไฟฟ้าจนมีพลังงานมากพอที่จะทาให้ เกิดเส้ นประกายไฟขึ ้นที่บริ เวณแถบแห้ งที่กระจายอยู่ในหลายบริ เวณ
บนผิวฉนวน เรี ยกเหตุการณ์ นี ้ว่า การเกิดดิสชาร์ จไฟฟ้าบางส่วนบนผิวฉนวน (Gabe Paoletti and Alex Golubev,
1999) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะดิสชาร์ จไฟฟ้าบนผิวฉนวน
การเกิ ดดิสชาร์ จไฟฟ้าบางส่วนส่งผลให้ พืน้ ที่ นนั ้ มีความร้ อนสูงขึน้ เรื่ อยๆ ตามระดับความรุ นแรงของ
ดิสชาร์ จ จนกระทัง่ ผิววัสดุไม่สามารถทนได้ จึงเกิดเป็ นรอยไหม้ (Tracking) ขึ ้นที่ผิว (A.S.G. Alghamdi et al.,
1996) ซึง่ รอยไหม้ นี ้มีส่วนประกอบของคาร์ บอน ที่ช่วยให้ เกิดการขยายตัวของรอยไหม้ การเกิดเบรกดาวน์อย่ าง
สมบูรณ์ของผิวฉนวนโดยทัว่ ไป จะเกิดขึ ้นเมื่อส่วนตัวนาคาร์ บอนได้ ขยายตัวจนกระทัง่ เชื่อมต่อระหว่างแหล่งจ่าย
แรงดันกับดินหรื อเมื่อฉนวนไม่สามารถทนต่อแรงดันนันได้
้ อีก ดูภาพอธิบายภาพที่ 2 ภาพที่ 3 และภาพที่ 4
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Contaminant and Moisture
Leakage Current
Insulation

HV

electrode

ภาพที่ 2 ผิวฉนวนที่มีสิ่งสกปรกและความชื ้น
Electrical Stress, PD
Insulation
HV

electrode

ภาพที่ 3 เมื่อความชื ้นระเหยไปทาให้ เกิด พื ้นที่แห้ งเล็กๆ ที่มีความเครี ยดสนามไฟฟ้าสูง
Electrical Stress, PD
Tracking
HV

electrode

ภาพที่ 4 เกิดรอยไหม้ ขึ ้นที่ผิวฉนวน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดสอบจะใช้ แผ่นสาหรับวางวัสดุทดสอบที่เอียงทามุมกับแนวราบ 45◦ วัสดุทดสอบจะถูกหุ้มด้ วย
อิเล็กโทรดหัวท้ าย แล้ วต่อเข้ ากับวงจรไฟฟ้าดังภาพที่ 5 โดยใช้ สารละลาย NH4Cl มีความเข้ มข้ น 0.1% หยดไหล
ผ่านอิเล็กโทรดด้ านที่ต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไปบนผิววัสดุ ทดสอบ ทาการป้อนค่าแรงดันคงที่ ที่ 6 kV และปรั บ
อัตราการหยดของสารละลาย 0.9 ml/min เมื่อเกิดรอยไหม้ เป็ นระยะทางประมาณ 1 นิ ้ว (25 mm.) จึงบันทึกผล
การทดสอบในปริ มาณของชัว่ โมงและนาที
Protection Resistor
NH4Cl Solution
0.1%

Auto Transformer
Test Sample
Electrode

Oscilloscope
33 kΩ 300W

ภาพที่ 5 การต่อวงจรสาหรับการทดสอบ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
งานวิจยั นี ้ได้ ทาการทดสอบกับ ผิววัสดุฉนวน ท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC, Cable Tray, ท่อร้ อยสายไฟฟ้า
PVC เคลือบด้ วยสีฉนวนหม้ อแปลง, ท่อร้ อยสายไฟฟ้าPVC ชุบสี Jotun Hardtop AS เบอร์ 0038 Grey โดยชุบ 2
ชัน้ เป็ น two-pack polyurethane topcoat ซึง่ เป็ นสีใช้ ทาภายนอกสาหรับเรื อ ห้ องเครื่ อง, PP และฉนวน Crosslink Polyethylene (XLPE) ของสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมแรงดัน 22 กิโลโวลต์ โดยใช้ ตวั อย่างจานวน 10 ชิ ้น
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ผลการทดสอบท่ อร้ อยสายไฟฟ้า PVC
ทดสอบที่แรงดัน 6 kV ได้ ผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AVG

ท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC
Discharge time
Tracking time
(min:sec)
(hr:min:sec)
01:15
2:00:00
01:30
3:10:00
00:40
2:30:00
01:00
3:00:00
00:30
2:40:00
00:12
2:50:00
00:20
2:30:00
00:45
2:20:00
00:20
2:40:00
00:17
2:30:00
00:41
2:37:00

จากตารางที่ 1 ได้ พบว่าหลังจากเริ่ มการทดสอบเพียงชัว่ ครู่ จะเริ่ มเกิดเส้ นประกายไฟดิสชาร์ จไฟฟ้า โดย
มีเวลาค่าเฉลี่ยที่ 41 วินาที และเมื่อยังคงปล่อยให้ สารละลายไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง ไฟที่ลกุ ไหม้ ภายในเนื ้อฉนวน
จะลุกลามพร้ อมกับปรากฏรอยไหม้ ที่ชัดเจน มีลกั ษณะเป็ นเส้ นเล็กๆ บางๆ ที่กระจัดกระจายจนเมื่อมีพลังงาน
มากพอเส้ นรอยไหม้ เหล่านันจะขยายตั
้
วเชื่อมต่อกันจนเป็ นแนวยาวและแตกออกเป็ นเส้ นเล็กๆ ดังภาพที่ 6 และ
จากตารางจะสังเกตได้ ว่าเวลาที่เกิดรอยไหม้ มีความยาวประมาณ 1 นิ ้วของตัวอย่างทดสอบทัง้ 10 ตัวอย่าง มี
ระยะเวลาการเกิดรอยไหม้ ใกล้ เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนัก

ภาพที่ 6 ลักษณะรอยไหม้ บนผิวท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC
ผลการทดสอบราง Cable Tray ทามาจาก PVC
ทดสอบที่แรงดัน 6 kV ได้ ผลการทดสอบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบราง Cable Tray
No.
1
2

ราง Cable Tray
Discharge time
Tracking time
(min:sec)
(hr:min:sec)
01:54
2:20:00
00:19
1:50:00
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5
6
7
8
9
10
AVG
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00:31
00:14
00:09
00:11
00:14
00:20
00:08
00:12
00:25

2:10:00
2:00:00
2:10:00
2:20:00
2:10:00
2:20:00
2:20:00
2:10:00
2:11:00

จากตารางที่ 2 ได้ พบว่าหลังจากเริ่ มการทดสอบก็เกิดเส้ นประกายไฟ โดยมีเวลาค่าเฉลี่ยที่ 25 วินาที
และเกิดเส้ นประกายไฟได้ คอ่ นข้ างเร็ วกว่าวัสดุทดสอบตัวอย่างที่ 1 ซึง่ แนวรอยไหม้ เป็ นเส้ นยาวตามแนวทางการ
ไหลของสารละลาย มีการแตกแขนงออกเป็ นเส้ นเล็กๆ คล้ ายกับรากไม้ โดยตลอดแนวรอยไหม้ นนมี
ั ้ เขม่า สีดาเข้ ม
กระจัดกระจายเกิดขึ ้นเยอะมาก ดังภาพที่ 7 ซึง่ จากตารางจะสังเกตได้ วา่ เวลาที่เกิดรอยไหม้ มีความยาวประมาณ
1 นิ ้ว ตัวอย่างทดสอบทัง้ 10 ตัวอย่าง มีระยะเวลาการเกิดรอยไหม้ ใกล้ เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนัก

ภาพที่ 7 ลักษณะรอยไหม้ บนผิวราง Cable Tray
ผลการทดสอบท่ อร้ อยสายไฟฟ้า PVC เคลือบด้ วยสีฉนวนหม้ อแปลง
ทดสอบที่แรงดัน 6 kV ได้ ผลการทดสอบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลทดสอบท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC เคลือบสีฉนวนสาหรับหม้ อแปลง
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AVG

ท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC เคลือบด้ วยสีฉนวน
Discharge time
Tracking time
(min:sec)
(hr:min:sec)
00:16
1:40:00
00:08
1:50:00
00:05
1:40:00
00:10
1:30:00
00:06
1:40:00
00:14
2:10:00
00:03
1:50:00
00:05
2:00:00
00:08
1:40:00
00:04
1:40:00
00:08
1:46:00
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จากตารางที่ 3 ได้ พบว่าหลังจากเริ่ มการทดสอบก็เกิดเส้ นประกายไฟ โดยมีเวลาค่าเฉลี่ยที่ 8 วินาที และ
ผ่านไปได้ ประมาณ 1 ชัว่ โมง สีที่เคลือบได้ เริ่ มนูนพองขึ ้นและมีรูเล็กๆ เหมือนฟองอากาศ เมื่อสารละลายไหลผ่าน
ทาให้ สีที่เคลือบเป็ นรู ตลอดแนว ซึ่งผิวฉนวนที่อยู่ข้างใต้ รูเล็กๆ จะถูกความร้ อนของเส้ นประกายไฟจนทาให้ เกิด
เป็ นรอยไหม้ ขึ ้น มีผงเขม่าเกิดขึ ้นเช่นกัน ดังภาพที่ 8 และจากตารางจะสังเกตได้ วา่ เวลาที่เกิดรอยไหม้ มีความยาว
ประมาณ 1 นิ ้ว ตัวอย่างทดสอบทัง้ 10 ตัวอย่าง มีระยะเวลาการเกิดรอยไหม้ ที่ใกล้ เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนัก

ภาพที่ 8 ลักษณะรอยไหม้ บนผิวท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC เคลือบด้ วยสีฉนวนหม้ อแปลง
ผลการทดสอบท่ อร้ อยสายไฟฟ้าPVC ชุบสี Jotun Hardtop AS เบอร์ 0038 Grey โดยชุบ 2 ชัน้ เป็ น
two-pack polyurethane topcoat ซึ่งเป็ นสีใช้ ทาภายนอกสาหรั บเรื อ ห้ องเครื่ อง
ทดสอบที่แรงดัน 6 kV ได้ ผลการทดสอบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลทดสอบท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC ชุบสี Jotun Hardtop AS 2 ชัน้
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AVG

ท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC ชุบสี Jotun Hardtop
AS 2 ชัน้
Discharge time
Tracking time
(min:sec)
(hr:min:sec)
01:10
7:40:00
00:44
8:00:00
00:56
8:10:00
01:02
8:00:00
00:45
8:20:00
00:37
7:00:00
01:01
7:50:00
00:32
8:00:00
00:45
8:20:00
00:58
8:20:00
00:51
7:58:00

จากตารางที่ 4 ได้ พบว่าหลังจากเริ่ มการทดสอบก็เกิดเส้ นประกายไฟ โดยมีเวลาค่าเฉลี่ยที่ 51 วินาที ซึง่
สีฉนวนที่ใช้ ชุบนีเ้ ป็ นสีฉนวนชนิดพิเศษป้องกันแรงดันสูง ทาให้ การเกิดเส้ นประกายไฟมีความรุ นแรงน้ อยกว่า
ตัวอย่างทดสอบ 3 ตัวอย่างแรก โดยผิวที่ลื่นทาให้ หยดสารละลายไหลผ่านบนผิวฉนวนได้ เร็ ว การเกิดรอยไหม้ จึง
เป็ นไปอย่างช้ าๆ และไม่รุนแรง ลักษณะรอยไหม้ เป็ นเส้ นบางเล็กๆ มีการแตกแขนงน้ อย เขม่าและควันก็น้อยมาก
ดังภาพที่ 9 ซึง่ จากตารางจะสังเกตได้ ว่าเวลาที่เกิดรอยไหม้ มีความยาวประมาณ 1 นิ ้ว ตัวอย่างทดสอบที่ 6 มี
ระยะเวลาการเกิดรอยไหม้ ที่เร็ วที่สดุ อย่างเห็นได้ ชดั อาจจะเนื่องมาจากวัสดุที่นามาทดสอบต่างช่วงเวลาของการ
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ผลิต การชุบสี หรื อสภาพอากาศ ความชื ้นของชิ ้นวัสดุ อุณหภูมิของห้ องทดลอง อัตราการไหลของสารละลายที่
คลาดเคลื่อน ก็มีผลทาให้ วสั ดุชิ ้นนี ้เกิดรอยไหม้ เร็ วกว่าวัสดุชิ ้นอื่นได้

ภาพที่ 9 ลักษณะรอยไหม้ บนผิวท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC ชุบสี Jotun Hardtop AS 2 ชัน้
นอกจากนี ้ยังทาการทดสอบกับฉนวนโพลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ซึง่ เป็ นวัสดุที่นิยมนามาใช้ ทา
บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับอาหาร เช่น กล่องข้ าวที่ใ ช้ กบั ไมโครเวฟ และ ฉนวน Cross-link Polyethylene (XLPE) ของ
สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมแรงดัน 22 kV ของระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยหลังจากเริ่ มการทดสอบฉนวน
Polypropylene (PP) มีเวลาที่เริ่ มเกิดเส้ นประกายไฟที่ 4 นาที ส่วนผลการทดสอบ จะไม่เกิดเป็ นรอยไหม้ แต่เกิด
เป็ นลักษณะการหลอมละลาย และการสึกกร่ อนของเนือ้ วัสดุเนื่องจากความร้ อนกระทาเส้ นประกายไฟเฉพาะ
บริ เวณขอบวัสดุ ส่วนเนื ้อวัสดุที่หลอมละลายมีลกั ษณะเป็ นก้ อนแข็ง ดังภาพที่ 10 โดยเวลาที่เริ่ มเกิดการลุกไหม้
เท่ากับ 11 ชัว่ โมง 40 นาที

ภาพที่ 10 ลักษณะการสึกกร่อนที่เกิดขึ ้นบนฉนวน PP
สาหรับฉนวน Cross-link Polyethylene (XLPE) หลังจากเริ่ มการทดสอบมีเวลาที่เริ่ มเกิดเส้ นประกายไฟ
ที่ 10 นาที ส่วนผลการทดสอบคือ เมื่อเส้ นประกายไฟรุ นแรงขึ ้น ทาให้ เนื ้อฉนวนเกิดการหลอมละลายที่บริ เวณ
ขอบของตัวอย่าง เนื่องจากเส้ นทางการไหลของสารละลายให้ ไหลผ่านเอียงเข้ าใกล้ ขอบวัสดุทดสอบ รวมทังเมื
้ ่อ
ติดไฟแล้ วจะมีกลิ่นคล้ ายกับยางไหม้ และมีร่องลึกจากการหลอมละลาย ค่อนข้ างยาวเกิดขึ ้นด้ วย ดังภาพที่ 11
ซึง่ เวลาที่เริ่ มเกิดการลุกไหม้ เท่ากับ 33 ชัว่ โมง 10 นาที

ภาพที่ 11 ลักษณะความเสียหายของ XLPE
ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถนามาวิเคราะห์ได้ ว่า ฉนวน XLPE ทนต่อการเกิดรอยไหม้ ได้ สงู กว่าฉนวน PP และ
ฉนวนที่ทามาจากวัสดุ PVC โดยเฉพาะท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC เคลือบด้ วยสีฉนวนหม้ อแปลง มีความคงทนต่อ
การเกิดรอยไหม้ ต่าที่สดุ จากผลการทดสอบสามารถหาวิธีป้องกันเบื ้องต้ นคือ ควรเคลือบผิวฉนวนที่นามาใช้ งาน
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เพื่อเป็ นการป้องกันผิวฉนวน อาจจะเลือกเป็ นสีฉนวนชนิดพิเศษที่ใช้ ป้องกันแรงดันสูงโดยเฉพาะ ซึง่ จะเห็นได้ จาก
การทดสอบว่าสีฉนวนทัว่ ไปที่นามาเคลือบกลับทาให้ ผิวฉนวนเสียหายได้ เร็ วขึ ้น เนื่องจากสีฉนวนทัว่ ไปมีสว่ นผสม
ของออกไซด์ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นตัวนา และจากที่ได้ ทาการบันทึกระยะเวลาที่เกิดรอยไหม้ หรื อรอยสึกกร่ อนของผิว
ฉนวนความยาวประมาณ 1 นิ ้ว สามารถนาแต่ละวัสดุทดสอบมาจัดกลุม่ ได้ ดังภาพที่ 12
33.10 hr

35

1. ท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC
2. ราง Cable Tray
3. ท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC เคลือบสีฉนวนหม้ อแปลง
4. ท่อร้ อยสายไฟฟ้า PVC ชุบสี Jotun Hardtop AS 2 ชัน้
5. PP
6. XLPE
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ภาพที่ 12 กราฟระยะเวลาที่เกิดรอยไหม้ หรื อรอยสึกกร่ อนของผิวฉนวนความยาวประมาณ 1 นิ ้ว ของแต่ละวัสดุ
ทดสอบ

สรุป
จากผลการทดสอบที่กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่ามลภาวะ ความชื ้น เป็ นสาเหตุสาคัญที่ ทาให้
ฉนวนมีอายุการใช้ งานที่ลดน้ อยลง ทังยั
้ งส่งผลต่อคุณภาพของฉนวนด้ วย การแก้ ไขเบือ้ งต้ นคือ อาจจะทาการ
เคลือบสีฉนวน โดยใช้ สีฉนวนสาหรับป้องกันแรงดันสูงโดยเฉพาะ เช่น สี Jotun Hardtop AS 0038 เคลือบที่
อุปกรณ์ หรื ออาจจะแก้ ไขโดยการพัฒนาในด้ านของโมเลกุลที่นามาผลิตเป็ นฉนวนไฟฟ้าให้ มีความต้ านทานต่อ
การ tracking มากขึน้ เพื่ อให้ การใช้ งานของวัสดุนนั ้ ยาวนาน และยังเป็ นการลดต้ นทุนในการซ่อมบารุ งและ
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อีกด้ วย
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โรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่ วมด้ วยรังสีแสงอาทิตย์ และไฟฟ้า
Hybrid Drying House Using Solar Dryer and Electricity
วันไชย คําเสน1* อํานาจ ผัดวัง1 ชูธง สัมมัตตะ1 จิรพนธ์ ทาแกง1 พงศกร สุรินทร์ 2
และสรายุทธ มาลัยพันธุ์2
Wanchai Khamsen1*, Amnaj Patwang1, Chuthong Summatta1, Chiraphon Takeang1, Pongsakorn Surin2 and
Sarayut Malaipun2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างโรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่ วมด้ วยรังสีแสงอาทิตย์และ
ไฟฟ้า เพื่อใช้ ในการอบแห้ งผลผลิตทางการเกษตร โดยโครงสร้างโรงเรื อนออกแบบให้ สามารถถอดประกอบได้
และใช้ แผ่นโพลีคาร์ บอเนตเป็ นส่วนรับรังสีแสงอาทิตย์ ระบบการทํางานของโรงเรื อนอบแห้ งมี 2 ระบบ คือ ระบบ
การทํ างานแบบธรรมดา เป็ นการอบแห้ งโดยใช้ รังสีแสงอาทิตย์ เพี ยงอย่างเดียวในการอบแห้ ง เพื่ อเป็ นการ
ประหยัดพลังงาน และระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ เป็ นการใช้ รังสีแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรดจากหลอด
ไฟฟ้าในการอบแห้ ง ซึง่ สามารถทํางานได้ ตอ่ เนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน เพื่อการอบใช้ เวลาน้ อยที่สดุ ซึง่ ทั้งสองระบบ
มี การใช้ พัดลมดูดอากาศในการระบายอากาศตามความชื น้ แบบอัตโนมัติ จากผลการทดสอบอุณหภูมิ และ
ความชื น้ ของโรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่ วมด้ วยรั งสีแสงอาทิตย์ และไฟฟ้าที่สร้ างขึน้ อุณหภูมิภายในโรงเรื อ น
อบแห้ งด้ วยรังสีแสงอาทิตย์สงู กว่าภายนอกสูงสุด 20 องศาเซลเซียส และเปรี ยบเทียบอุณหภูมิภายในโรงเรื อนที่
จัดทําขึ ้นกับโรงเรื อนแบบดั้งเดิม แสดงให้ เห็นว่าอุณหภูมิภายในโรงเรื อนที่จดั ทําขึ ้นสูงกว่าโรงเรื อนแบบดั้งเดิม
ABSTRACT
The purposes of this research were to design and built hybrid drying house using solar
radiation and electricity to dry agricultural products. The structure of this drying house was designed
for disassembly and used polycarbonate to absorb solar radiation. The drying house comprised two
systems: manual and automatic systems. The manual system used only solar radiation to dry
products which saved energy. The automatic system consists of solar radiation and infrared lamp to
dry products continuously and quickly. Both systems had the automatic ventilation to maintain the
humidity inside this house. The results showed that the temperature inside drying house was higher
than outside above 20 degree Celsius. The proposed method demonstrated higher temperature
compared to those of the conventional method.
Key Words: drying house, solar.
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คํานํา
พลังงานถือเป็ นสิ่งสําคัญในชีวิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งประเทศไทยมี
การใช้ พลังงานในด้ านต่างๆ เพิ่มขึน้ ทุกปี ในขณะที่ พลังงานบางส่วนไม่สามารถนํ ามาทดแทนได้ ในปั จจุบัน
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร ยางพาราด้ านการอบแห้ ง เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการใช้
พลังงานค่อนข้ างสูงในกระบวนการอบแห้ ง ซึ่งมีวิธีการอบแห้ งโดยการลดความชืน้ มีหลากหลายรู ปแบบ เช่น
การใช้ ลมร้ านเป่ าผ่านผลผลิต (ระวิน, 2556) เป็ นการลดความชื ้นแบบตู้หรื ออยู่กบั ที่ จึงเหมาะกับผลผลิตที่เป็ น
ของแข็ง การลดความชื ้นแบบลูกกลิ ้ง (Drum Drying) และแบบพ่นฝอย (Spay Drying) เป็ นการทําให้ ผลิตภัณฑ์
มี ลัก ษณะเป็ นผงหรื อ เกร็ ด เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาได้ น าน (ระวิ น ,
2556) การลดความชื น้ ด้ ว ยแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
(Electromagnetic Wave) เป็ นการลดความชื ้นด้ วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปกระตุ้นโมเลกุลในผลผลิต ซึ่งคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายรูปแบบเช่น คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ และอินฟราเรด (ระวิน, 2556) ซึง่ แต่ละวิธีที่กล่าวมาเป็ น
การใช้ พลังงานไฟฟ้าไปลดความชืน้ ทั้งสิ ้น จึงมีผ้ ูวิจัยทําการประยุกต์ใช้ พลังงานจากรั งรั งสีแสงอาทิตย์มาลด
ความชื ้นผลผลิตทางการเกษตร อาหาร ต่างๆ เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงาน การอบแห้ งด้ วยรังสีแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย พบว่า สามารถแบ่งตามวิธีการรับรังสีอาทิตย์ได้ 3 แบบ คือ รับรังสีอาทิตย์โดยตรง โดยอ้ อม และ
แบบผสม มีลกั ษณะการหมุนเวียนอากาศภายใน 2 ลักษณะ คือหมุนเวียนตามธรรมชาติ (Passive System) และ
หมุนเวียนแบบบังคับ (Active System) โดยปั จจัยหลักของการเพิ่มสมรรถนะการอบแห้ งด้ วยรังสีอาทิตย์ คือ
อุณหภูมิ ความเร็ ว และความชื ้นของอากาศในระบบ (จารุวฒ
ั น์, 2555) ทําให้ มีการสร้ างโรงเรื อนอบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรื อนกระจกใช้ หลักการเรื อนกระจก (Greenhouse Effect) เมื่อรังสีดวงอาทิตย์สง่ ผ่านกระจก
หรื อพลาสติกใสเข้ าไปภายใน จะถูกผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบต่างๆ ภายในเรื อนกระจกดูดกลืนรังสีแล้ ว
เปลี่ยนเป็ นความร้ อน วัสดุภายในโรงเรื อนจะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมา แต่ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอก
ได้ ทําให้ อณ
ุ หภูมิในเรื อนกระจกสูงขึ ้นและถ่ายเทความร้ อนให้ กบั ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ทําให้ ผลผลิตทางการเกษตรแห้ ง
ได้ ไว อบได้ ในปริ มาณครั้งละมากๆ และลดการปนเปื อ้ นได้ ดี (สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์, 2554) จึงมี
ผู้วิจัยได้ ทําการศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรั งสีอาทิตย์แผนราบแบบร่ องรู ปตัววีสําหรั บเครื่ องอบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์ (ธีระศักดิ,์ 2552) ซึง่ งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แผ่นราบแบบร่ องรูปตัว
วีสําหรับเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตผลที่ใช้ ในการอบแห้ ง คือ มะเขือเทศราชินีแช่อิ่ม โดยมีความชื ้น
เริ่ มต้ น 91 เปอร์ เซ็นต์มาตรฐานเปี ยก ทําการอบแห้ งครั้งละ 5 กิโลกรัม จนกระทัง่ เหลือความชื ้นสุดท้ ายเท่ากับ
40.30 เปอร์ เซ็นต์มาตรฐานเปี ยก จากการทดลองพบว่าในช่วงเวลา 9.00 - 17.00 น. ของวันที่มีท้องฟ้าแจ่มใส
อุณหภูมิภายในห้ องอบแห้ งเฉลี่ยทั้งวันอยู่ที่ 47.0 °C และมีอณ
ุ หภูมิสงู สุดที่ 54.10 °C โดยมีประสิทธิภาพของ
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์สงู สุดที่ 56.23 % และมีประสิทธิภาพเชิงความร้ อนของเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์สงู สุด
เท่ากับ 16.90 % เครื่ องอบแห้ งนี ้สามารถอบมะเขือเทศราชินีแช่อิ่มในเวลา 24 ชัว่ โมง ในขณะที่ตากแดดตาม
ธรรมชาติใช้ เวลาถึง 48 ชัว่ โมง ส่วน (จารุ วฒ
ั น์ และคณะ,2554) ได้ ทําการวิจยั โดยการออกแบบ สร้ าง และ
ทดสอบสมรรถนะของตู้อบแห้ งและกลัน่ ความชื ้นรังสีอาทิตย์แบบเทอร์ โมไซฟอน สําหรับอบแห้ งผลผลิตทางการ
เกษตร เครื่ องอบแห้ งดังกล่าวเป็ นเครื่ องอบแห้ งแบบ Passive ทํางานในระบบปิ ด ที่ปิดคลุมด้ วยแผ่นกระจกเอียง
ทํามุมกับพื ้นระดับ 12 องศา เพื่อให้ สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ สงู สุด และแผ่นอะครี ลิคใส สําหรับ
พารามิเตอร์ ที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ใน การศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะการอบแห้ ง คือ ระยะเวลาการอบแห้ ง และอัตรา
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การอบแห้ ง ทําการเก็บรวมรวมข้ อมูล ในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงต่อวัน ผลจากการศึกษา
พบว่า การอบแห้ งด้ วยตู้อบแห้ งและกลัน่ ความชื ้น รังสีอาทิตย์แบบเทอร์ โมไซฟอน ใช้ ระยะเวลาการอบแห้ งสั้น
อัตราการอบแห้ งสูง เมื่อเทียบกับการตากแห้ งตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว จากผลการทดลองพบว่าเครื่ องอบ
แห้ งนี ้สามารถอบแห้ งพริ กขี ้หนูสด 5 กิโลกรัม ที่มีความชื ้นเฉลี่ย 300 % (d.b.) จนเหลือประมาณ 26 % (d.b.)
ภายในเวลา 3 วัน (18 ชัว่ โมง) ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีสีสมํ่าเสมอทุกถาดและไม่ได้
รับความเสียหายจากการเปี ยกฝน หรื อการรบกวนของสัตว์ และแมลงต่างๆ ในขณะที่การตากแห้ งตามธรรมชาติ
มีความชื ้นเหลือ ประมาณ 52 % (d.b.) ส่วน (เถลิงราช และคณะ, 2555; พงษ์ ศกั ดิ์ และคณะ, 2550) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การอบแห้ งยางแผ่นผึ่งแห้ งด้ วยเครื่ องอบแห้ งแบบลมร้ อนและเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับวิสาหกิจและกลุ่มสหกรณ์ สวนยางพาราขนาดย่อมและเปรี ยบเทียบการอบแห้ งยางพาราแผ่นด้ วยการ
รมควันและอบแห้ งด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรั บการอบแห้ งยางแผ่นดิบคุณภาพดี โดยผู้วิจัยได้ ทําการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพเครื่ องอบแห้ งและจลนพลศาสตร์ ของการอบแห้ งของยางแผ่นดิบที่ความชื ้น
เริ่ มต้ นระหว่าง 25-40% Dry-basis อุณหภูมิอบแห้ งในช่วง 40-70°C และความเร็ วลมร้ อนเท่ากับ 0.7 m/s และ
ค่าความชื ้นสุดท้ ายของยางแผ่นแห้ งเท่ากับ 0.5% Dry-basis ผลการทดลองพบว่า การอบแห้ งยางแผ่นด้ วย
เครื่ องอบแห้ งแบบลมร้ อนมีอตั ราการอบแห้ งเร็ วกว่าการอบแห้ งด้ วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์และการ
ตากแห้ งยางแผ่นตามธรรมชาติ ขณะที่ความสิ ้นเปลืองพลังงานในการอบแห้ งด้ วยเครื่ องอบแห้ งแบบลมร้ อนมีคา่
อยู่ในช่วง 8-20 MJ/kg ของนํ ้าที่ระเหย จากการศึกษาปั จจัยของสภาวะการอบแห้ งที่มีตอ่ คุณภาพของยางแผ่น
ตามเกณฑ์ของตลาดรับซื ้อยาง พบว่า คุณภาพของยางพาราแผ่นผึง่ แห้ งที่ได้ ผา่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี (เกรด 1-3) ทุก
เงื่อนไขการทดลอง และความเป็ นสีเหลืองยางแผ่นแห้ งจะแปรตามอุณหภูมิอบแห้ ง
จากงานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารใช้ รั ง สี จ ากแสงอาทิ ต ย์ ม าประยุก ต์ ใ ช้ในการแปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรในหลายๆ ด้ าน ซึง่ ปั จจัยหลักของการเพิ่มสมรรถนะการอบแห้ งด้ วยรังสีอาทิตย์ คือ อุณหภูมิ ความเร็ ว
และความชื ้นของอากาศในระบบ แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั ลักษณะเครื่ องอบแห้ งหรื อโรงเรื อนที่ใช้
อบแห้ ง ดังนั้นงานวิจัยนี ้ได้ ออกแบบและสร้ างโรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่ วมด้ วยรังสีแสงอาทิตย์และไฟฟ้า โดย
โรงเรื อนอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม และมีลกั ษณะการหมุนเวียนอากาศภายในหมุนเวียนแบบบังคับ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การอบแห้ งผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ได้ มีการศึกษาถึงอุณหภูมิที่ใช้ ในการอบ ความชื ้นเริ่ มต้ นและ
ความชื ้นสุดท้ ายของผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ ในการอบแห้ งดังตารางที่ 1 ทําให้ การออกแบบโรงเรื อนอบแห้ ง
พลังงานร่ วมด้ วยรังสีแสงอาทิตย์และไฟฟ้า สามารถทํางานได้ 2 ระบบ คือ ระบบการทํางานแบบธรรมดา และ
การทํางานแบบอัตโนมัติ ในการออกแบบและสร้ างโรงเรื อนอบแห้ งด้ วยรั งสีแสงอาทิตย์นี ้ เป็ นการผสมผสาน
หลักการทํางานของการอบแห้ งด้ วยรังสีแสงอาทิตย์แบบการรับรังสีแสงอาทิตย์โดยตรง (Direct Solar Drying :
DSD) และการรับรังสีแสงอาทิตย์โดยอ้ อม (Indirect Solar Drying : ISD) โดยโครงสร้ างของโรงเรื อนทําจาก
เหล็กที่สามารถถอดประกอบได้ ทําให้ สามารถนําไปติดตั้งในสถานที่ตา่ งๆ ได้ และใช้ แผ่นโพลีคาร์ บอเนตเป็ นแผ่น
กั้นโรงเรื อน เนื่องจากสามารถดัดโค้ งได้ ง่าย นํ ้าหนักเบา และแสงอาทิตย์ผ่านได้ ดี โรงเรื อนอบแห้ งมีขนาดกว้ าง 3
เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 3.5 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1
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Table 1 start-final humidity and max temperature boundary of agriculture production drying.
Max temperature
Start humidity
Final humidity
No.
Type
(%w.b.)
(%w.b.)
C
1 Paddy raw
22-24
11
50
2 Paddy parboiled
30-35
13
50
3 Maize
35
15
60
4 Wheat
20
16
45
5 Corn
24
14
50
6 Rice
20
11
50
7 Pulses
20-22
9-10
40-60
8 Oil seed
20-25
7-9
40-60
9 Green peas
80
5
65
10 Cauliflower
80
6
65
11 Carrots
70
5
75
12 Green beans
70
5
75
13 Onions
80
4
55
14 Garlic
80
4
55
15 Cabbage
80
4
55
16 Sweet potato
75
7
75
17 Potatoes
75
13
75
18 Chillies
80
5
65
19 Apples
80
24
70
20 Apricot
85
18
65
21 Grapes
80
15-20
70
22 Bananas
80
15
70
23 Guavas
80
7
65
24 Okra
80
20
65
25 Pineapple
80
10
65
26 Tomatoes
96
10
60
27 Brinial
95
6
60
ระบบการควบคุมการทํางานของโรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่วมด้ วยรังสีแสงอาทิตย์และไฟฟ้า แบ่งเป็ น 2
ระบบ คือ ระบบการทํางานแบบธรรมดา และระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ โดยมีการทํางานดังรูปที่ 2
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ระบบการทํางานแบบธรรมดา
ระบบการทํางานแบบธรรมดาจะออกแบบเพื่อให้ ใช้ พลังงานไฟฟ้าให้ น้อยที่สดุ กล่าวคือ การอบแห้ งจะ
ใช้ รังสีแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวในการอบแห้ ง เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงาน ส่วนการระบายความชื ้นจะยังคง
ใช้ พลังงานไฟฟ้าในการทําให้ พดั ลมดูดอากาศทํางาน เพื่อระบายความชื ้นออกไปด้ านนอก โดยที่พดั ลมระบาย
อากาศจะทํางานก็ตอ่ เมื่อมีความชื ้นในโรงเรื อนสูงกว่าที่กําหนดไว้ เท่านั้น การทํางานในระบบนี ้จะสามารถอบแห้ ง
ในเวลากลางวันเท่านั้น ซึง่ ทําให้ เวลามากในการอบแห้ ง
ระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ
ระบบการทํางานแบบอัตโนมัติจะออกแบบเพื่อให้ การอบใช้ เวลาน้ อยที่สดุ กล่าวคือ การอบแห้ งจะใช้
รังสีแสงอาทิตย์เป็ นหลักในการอบแห้ ง ส่วนรังสีอินฟราเรดจากหลอดไฟฟ้าจะทํางานในกรณีที่อุณหภูมิภายใน
โรงเรื อนตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ ซึง่ สามารถทํางานได้ ตอ่ เนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน เพื่อการอบใช้ เวลาน้ อยที่สดุ ส่วนการ
ระบายความชื ้นจะยังคงใช้ พลังงานไฟฟ้าในการทําให้ พดั ลมดูดอากาศทํางาน เพื่อระบายความชื ้นออกไปด้ าน
นอก โดยที่พดั ลมระบายอากาศจะทํางานก็ตอ่ เมื่อมีความชื ้นในโรงเรื อนสูงกว่าที่กําหนดไว้ เท่านั้น การทํางานใน
ระบบนี ้จะสามารถอบแห้ งทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ส่งผลให้ ใช้ เวลาน้ อยในการอบแห้ ง ในขณะที่ใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ามากกว่าวิธีระบบการทํางานแบบธรรมดา

a) Side view.

b) Front view.
Figure 1 The construction of drying house.
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Figure 2 Flowchart of control system.

Figure 3 Drying house prototype.

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดสอบโรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่ วมด้ วยรังสีแสงอาทิตย์และไฟฟ้า เป็ นการทดสอบประสิทธิภาพ
การอบแห้ งโดยใช้ โรงเรื อนที่สร้ างขึ ้น โดยดําเนินการทดสอบความร้ อนในโรงเรื อน 2 รู ปแบบ คือ โรงเรื อนแบบ
ดั้งเดิมและโรงเรื อนที่จัดทําขึ ้น โดยวัดค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ การใช้ พลังงานไฟฟ้า การดําเนินการ
ทดสอบความร้ อนในโรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่ วมด้ วยรังสีแสงอาทิตย์และไฟฟ้า 2 รู ปแบบ คือ โรงเรื อนแบบ
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ดั้งเดิมและโรงเรื อนที่จดั ทําขึ ้น เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบความร้ อนที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรื อน การทดสอบนี ้เป็ นการ
วัดอุณหภูมิและความชื ้นทั้งภายในและนอกโรงเรื อน จํานวน 5 จุด (ภายในโรงเรื อน 4 จุด และภายนอกโรงเรื อน
1 จุด) ดังแสดงในรู ปที่ 4 ผลการทดสอบแสดงในรู ปที่ 5 จากการเก็บข้ อมูลอุณหภูมิและความชื ้นในแต่ละจุดทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรื อน ในการเก็บข้ อมูลจริ ง ทําการเก็บข้ อมูลการทดสอบโรงเรื อนแบบดั้งเดิม (OGH)
จํานวน 30 วัน และการทดสอบโรงเรื อนที่จัดทําขึ ้น (NGH) จํ านวน 30 วัน ซึ่งในสภาพอากาศจริ งในการเก็ บ
ข้ อมูลแตกต่างกันคือ แดดจัด มืดครึ ม้ และฝนตก รู ปที่ 5 a) เป็ นผลการทดสอบอุณหภูมิภายในโรงเรื อนทั้งแบบ
ดั้งเดิม (OGH) และแบบที่จัดทําขึ ้น (NGH) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ผลต่างของความร้อนที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรื อนที่
จัดทําขึ ้นมีคา่ ความร้ อนที่สงู กว่าโรงเรื อนแบบดั้งเดิม ส่งผลทําให้ การอบแห้ งมีประสิทธิภาพมากกว่า ในขณะที่รูป
ที่ 5 b) แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิภายในและภายนอกของโรงเรื อนทั้งแบบดั้งเดิม (OGH) และแบบที่จดั ทํา
ขึ ้น (NGH)

Figure 4 The measuring position of the temperature and humidity.
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Figure 5 Comparison of the temperature and humidity, OGH and NGH .
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สรุ ป
จากการออกแบบ สร้ าง และทดสอบโรงเรื อ นอบแห้ งพลังงานร่ ว มด้ ว ยรั ง สีแ สงอาทิต ย์ แ ละไฟฟ้ า
สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ ดงั นี ้
1. สามารถการอบแห้ งได้ 2 ระบบ คือแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ
2. อุณหภูมิภายในโรงเรื อนอบแห้ งด้ วยรังสีแสงอาทิตย์สงู กว่าภายนอกสูงสุด 20 องศาเซลเซียส
3. ระบบการทํางานโรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่ วมด้ วยรั งสีแสงอาทิตย์และไฟฟ้าแบบธรรมดามีการใช้
พลังงานไฟฟ้าน้ อย แต่ใช้ เวลานานในการอบแห้ ง
4. ระบบการทํางานโรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่ วมด้ วยรังสีแสงอาทิตย์และไฟฟ้าแบบอัตโนมัติมีการใช้
พลังงานไฟฟ้ามากกว่าแบบธรรมดา ในขณะที่ใช้ เวลาในการอบแห้ งน้ อยกว่า
ดังนั้นโรงเรื อนอบแห้ งพลังงานร่ วมด้ วยรั งสีแสงอาทิตย์ และไฟฟ้า สามารถนํ าไปใช้ ในการอบแห้ ง
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรในการอบแห้ งและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
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การกําหนดเงือนไขทีดีทีสุดในการจัดสมดุลและวางแผนทรั พยากรโดยการจําลองสถานการณ์ ใน
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพโรงงาน
Determining of an optimal conditions for work balancing and manpower in quality control
department using simulation approach
ภรภัทร แก้ วเขียว1* สุริยพงศ์ นิลสังข์1 และ ชุมพล ยวงใย1
Pornrapat Kaewkhiew1*, Suriyaphong Nilsang1 and Chumpol Yuanyai1

บทคัดย่ อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็ นส่วนสําคัญที<มีผลต่อเศรษฐกิจ จากแนวโน้ มจํานวนการผลิตที<
สูง ขึนE ทุก ปี นํ าไปสู่ความจํ าเป็ นในการพัฒ นากระบวนการทํ างานให้ มีป ระสิท ธิ ภ าพ ซึ<งกระบวนการหนึ<งที< มี
ความสําคัญคือ การวัด และการทดสอบที<ถูกต้ องแม่นยําซึง< เป็ นหลักประกันสําคัญที<แสดงว่าผลิตภัณฑ์ เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดคุณภาพ โดยงานวิจยั นี Eทําการศึกษาโรงงานออกแบบและผลิตชิ Eนส่วนยานยนต์ ซึง< มีการเพิ<มงาน
บริ การตรวจสอบชิ Eนงานนอกสถานที<ให้ แก่ห้องปฏิบตั ิการโดยใช้ กําลังคนและเครื< องมือจํานวนเท่าเดิม ทําให้ เกิด
ปั ญหาด้ านการวางแผนทรั พยากรให้ เหมาะสมกับภาระงานที<เพิ<มขึนE ดังนันE งานวิจัยนีจE ึงมีวตั ถุประสงค์เพื<อจัด
สมดุลและวางแผนการใช้ ทรั พยากรให้ เหมาะสมกับงาน โดยสร้ างแบบจําลองสถานการณ์ (Simulation) ของ
ห้ องปฏิบตั ิการฝ่ ายควบคุมคุณภาพของโรงงาน พบว่า สามารถลดเวลารวมลงได้ 5.93 % มีค่าเฉลี<ยของการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรเพิ<มขึ Eน 60.5 %

ABSTRACT
The automotive industry has an impact on the economy. Its production trend is increasing
every year; therefore, this paper focused on the improvement of quality control department especially
in testing and measuring of automotive parts. At current situation, the department encountered the
increasing of the service work outside the laboratory while manpower level and equipment remained
the same. Then, this study used simulation approach to investigate the current process; it was found
that there was the unbalancing between manpower level and workload. After using ECRS techniques,
the total completing time of tasks reduced by 5.93% and the average resources utilization increased
60.5%.

Key Words: การจําลองสถานการณ์ , การจัดสมดุล , การใช้ ประโยชน์ทรัพยากร
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คํานํา
ปั จจุบันธุรกิจด้ านยานยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื<อง คุณภาพของสินค้ า การวัดและการทดสอบที< มี
ความถูกต้ องและแม่นยําจึงเป็ นหลักประกันทางเทคนิคที<สําคัญสําหรับแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ทางคุณภาพ ดังนันระบบการตรวจวั
E
ดจากห้ องปฏิบตั ิการจึงเป็ นระบบตรวจวัดคุณภาพ และความสามารถของ
ห้ องปฏิ บัติ ก ารซึ<ง เป็ นส่ วนที< สํ าคัญ ต่ อข้ อมูล คุณ ภาพสิ น ค้ าและความน่ า เชื< อถื อของอุต สาหกรรม ผู้วิจัย ได้
ทําการศึกษาโรงงานที<ดําเนินธุรกิจทางด้ านการออกแบบและผลิตชินE ส่วนยานยนต์ และทางด้ านการให้ บริ การ
ทดสอบและสอบเทียบเครื< องมือวัดในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง< มีรูปแบบการดําเนินงานแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วน
แรกให้ บริ การสอบเทียบเครื< องมือวัด ส่วนที<สองให้ บริ การการทดสอบ และส่วนที<สามให้ บริ การตรวจวัดเพื<อทําให้
เกิ ดความมั<น ใจว่าสามารถผลิตสิ นค้ าที< ได้ มาตรฐาน โดยเริ< มตังE แต่กระบวนการรั บ ใบคําร้ องขอการตรวจวัด
ทดสอบ และ สอบเทียบ จนถึงผู้ขอรับบริ การได้ รับรายงานผล
ทังนี
E กE ารเข้ ามาของผู้ขอรับบริ การนันE ไม่สามารถคาดเดาได้ แน่นอน เนื<องจากมีการให้ บริ การในหลาย
หน่วยงาน ได้ แก่ ภายในโรงงาน โรงงานในเครื อ และบริ การลูกค้ าทั<วไป ซึ<งนโยบายของห้ องปฏิ บัติการของ
โรงงานกรณี ศึก ษาในปั จจุบันมี การเปลี<ย นแปลงโดยการรั บ งานบริ การตรวจสอบชิ นE งานด้ วยการตรวจสอบ
รู ปลักษณะ (Appearance visual check) และตรวจสอบการวัดขนาด (Dimension) หรื อตรวจสอบอื<น ๆ ตาม
การร้ องขอภายนอกสถานที< ทํ าให้ เกิดปั ญหาด้ านการวางแผนบุคลากรให้ เหมาะสมกับปริ มาณงานที< เพิ< มขึนE
ประกอบกับการศึกษางานวิจยั ในห้ องปฏิบัติการยังไม่พบว่ามีการใช้ แบบจําลองสถานการณ์ ในห้ องปฏิบัติการ
ของโรงงาน ดังนันงานวิ
E
จยั นี Eจึงมีวตั ถุประสงค์เพื<อจัดสมดุลและวางแผนการใช้ ทรัพยากรให้ เหมาะสมกับงาน โดย
สร้ างแบบจําลองสถานการณ์ (Simulation) ของห้ องปฏิบัติการฝ่ ายควบคุมคุณภาพของโรงงาน เพื<อปรั บปรุ ง
กระบวนการทํางาน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การจําลองสถานการณ์ เป็ นการเลียนแบบการทํางานของกระบวนการจริ งหรื อระบบในช่วงเวลาหนึ<ง มี
จุด ประสงค์ เ พื< อ ศึก ษาปั จ จัย เงื< อ นไข หรื อ พฤติ ก รรมผ่ า นระบบ โดยในปั จ จุบัน มี โปรแกรมการจํ า ลองบน
คอมพิ วเตอร์ ให้ เลือกมากมาย (วุฒิชัย, 2555) และได้ รับความนิ ยมอย่างมาก เนื< องจากระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื<องจึงทําให้ การจําลองสถานการณ์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ งานได้ กบั หลาย
หน่วยงาน เช่น อุตสาหกรรมโรงงาน การขนส่ง การกระจายสินค้ า หรื อ ธนาคาร เป็ นต้ น (Kelton et al., 2003)
ข้ อดีคือทําให้ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาได้ อย่างชัดเจน อีกทังE ปรั บเปลี<ยนกระบวนการได้ ง่ายโดยไม่จําเป็ นต้ อง
ทดลองปรั บเปลี<ยนที< กระบวนการจริ ง ซึ<งจํ าเป็ นต้ องใช้ เวลาและค่าดําเนิ นการสูง ได้ มีการนํ าเอาแบบจํ าลอง
สถานการณ์มาประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั ต่างๆ เช่น
กัลญารั ตน์ หลวงมูล (2555) ได้ ทําการศึกษาพัฒนาตัวแบบจํ าลองสถานการณ์ แบบไม่ต่อเนื< องของ
ห้ องปฏิบตั ิการของคลินิค โดยศึกษาถึงการลดเวลารวมในระบบ เวลารอคอย เวลาในการเคลื<อนย้ าย และเวลาใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ โดยใช้ เปลี<ยนการวางผัง แผนภูมิความสัมพันธ์ และปรับเปลี<ยนตําแหน่งของพนักงาน
Markus et.al (2014) ได้ นําเสนอสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมของบริ ษัทรถยนต์ในเรื< องการจัดการ
ด้ านความผันแปรของกําลังการผลิตและการจัดสรรแรงงานที<ต้องการความยืดหยุ่นของานแล้ วนําเอาการจําลอง
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สถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการคาดการณ์ การปรับเปลี<ยนทางด้ านแรงงานให้ ยืดหยุ่นและตรวจสอบ
ผลการสมดุล
Zupan and Herakovic (2015) ได้ นําเสนอกรณีศกึ ษาการจัดความเหมาะสมให้ กบั สายการผลิตโดย
การจัดสายสมดุลและการจํ าลองสถานการณ์ แบบไม่ต่อเนื< องจากสายการผลิตจริ งมี 2 ผลิตภัณฑ์ ซึ<งผลิตใน
สถานที<ผลิตเดียวกันงานด้ วยการจําลองสถานการณ์ ด้วยคอมพิ วเตอร์ ให้ ได้ ผลลัพธ์ มาเป็ นข้ อมูลเริ< มต้ น แล้ ว
ดําเนินการตามหลักการการจัดสายสมดุลทางการผลิตให้ ได้ เพื<อแนวทางการปรับปรุ งของสายการผลิต
Moreira et al. (2015) ได้ ศกึ ษาสายการประกอบในโรงงานอุตสาหกรรมที<ผลิตภัณฑ์ที<มีความแตกต่าง
กันในเรื< องของแรงงานคนและเครื< องจักรโดยมีเป้าหมายมอบหมายงานให้ กบั คนเพื<อให้ ได้ งานเต็มจํานวน
กัณศิริ กิตติภากร (2553) ได้ ศกึ ษาและวิเคราะห์ สภาวะว่างงานของพนักงานระหว่างกระบวนการผลิต
หลังจากปรับปรุ งสามารถลดจํานวนพนักงานซึง< มีผลให้ อตั ราผลผลิตด้ านแรงงานเพิ<มขึ Eนและค่าการใช้ ประโยชน์
เฉลี<ยของพนักงานเพิ<มขึ Eนจากเดิม
หลักการจัดสายสมดุลคือการพยายามที<จะจัดให้ สถานีต่าง ๆ มีอตั ราการทํางานหรื อเวลาที<ใช้ เท่าๆ กัน
แล้ วหาจํ านวนจํ านวนพนักงานหรื อสถานี อย่างน้ อยที< ต้องการ (บรรหาญ, 2553) แล้ วค้ นหาความสูญเปล่า
(ECSR) ในแต่ละสถานีด้วยหลักการการกําจัดขันตอนงานที
E
<ไม่จําเป็ นออกไป (Eliminate) การรวมขันตอนหลาย
E
ส่วนเข้ าด้ วยกัน (Combine) การจัดลําดับขันตอนใหม่
E
(Rearrange) การปรับปรุ งการทํางานให้ ง่ายขึ Eน (Simplify)
(กัณศิริ, 2553) ดังนันE การทบทวนวรรณกรรมที<เกี<ยวข้ องพบว่าในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ การสร้ าง
แบบจําลองสถานการณ์เพื<อปรับปรุ งกระบวนการผลิต แต่ยงั ไม่พบงานวิจยั ที<มีการใช้ แบบจําลองสถานการณ์ ใน
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารเพื< อจัด สมดุล งาน ผู้ วิ จัย จึง มี แ นวคิ ด ในการสร้ างจํ าลองสถานการณ์ เ พื< อ จัด สมดุล งานของ
ห้ องปฏิบตั ิการในโรงงานของฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
ลักษณะการทํางานของห้ องปฏิบัตกิ ารทดสอบและสอบเทียบ
การดําเนินงานโดยทัว< ไปของโรงงานกรณีศกึ ษา ซึง< การสอบเทียบที<กระทําในโรงงาน คือ การสอบเทียบที<
กระทําขึ Eนเองภายในโรงงาน ส่วนการทํางานของห้ องปฏิบตั ิการสอบเทียบในโรงงานมีลกั ษณะการดําเนินงานที<
สามารถเทียบเคียงได้ กับกระบวนการผลิตกล่าวคือ มีชิ Eนงานที<รับเข้ าสู่ระบบเพื<อผ่านกระบวนการต่างๆ และมี
ข้ อมูลที<สง่ ออกจากระบบ (สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี ไทย-ญี<ปน,
ุ่ 2551, 2546) ซึง< โรงงานกรณีศกึ ษากระบวนการ
เริ< มต้ นจากการรั บใบคําร้ องขอตรวจวัด ทดสอบ และ สอบเทียบ (Services arrival) ส่งให้ หัวหน้ าส่วนงาน
ห้ องปฏิบตั ิการพิจารณาเบื Eองต้ น (Transection review) ขันตอนต่
E
อไปตัดสินใจนําส่ง (Decide calibration or
evaluation) แก่หวั หน้ างานทดสอบและสอบเทียบ (Leader 1 review) หรื อ หัวหน้ างานตรวจวัดและงานนอก
สถานที< (Leader 2 review) ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ 31 และ 69 ตามลําดับ ขันต่
E อมาหัวหน้ างานจะทําการมอบหมาย
งานให้ แก่พนักงานผู้ปฏิบตั ิการ ได้ แก่ งานสอบเทียบ (Calibration) งานตรวจวัดด้ วยเครื< อง CMM งานตรวจวัด
ด้ วย Laser scanและ งานทดสอบ (Testing) ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ 37 , 23 ,19 และ 21ตามลําดับ ส่วนงาน
ตรวจวัดด้ วยฟิ กซ์เจอร์ (Fixture) และงานตรวจสอบนอกสถานที< (Outside) มีสัดส่วนร้ อยละ 85 และ 15
ตามลําดับ จากนันพนั
E กงานผู้ปฏิบตั ิการทํางานตามที<ได้ รับมอบหมายจนได้ รายงานผลการตรวจจะนํามาส่งให้ แก่
หัวหน้ างานทบทวน (2 review) แล้ วนําส่งให้ ผ้ ูจัดการอนุมตั ิ (Manager approval process) ขันตอนสุ
E
ดท้ าย
ธุรการจะนํารายงานผลการตรวจส่งให้ แก่ผ้ ขู อรับบริ การดัง Figure 1
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Services arrival
Transection review

Leader 1 review

Leader 2 review
Calibration

Fixture

CMM

Outside
2 Review process2

Laser scan
Testing
Manager approval

Manager approval

2 Review process2
Send result by admin check

Send result by admin cal

Out system
Out system

Figure 1 Activity diagram process of service and calibration

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
กระบวนการในการออกแบบและสร้ างแบบจําลองสถานการณ์สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ส่วนหลัก ได้ แก่
ปั จจัยนําเข้ า (Input) การสร้ างแบบจําลองสถานการณ์ (model) และ ผลลัพธ์ (output) ดัง Figure 2
Output
Simulation (Model)
Input
-Processing time
-Inter arrival time
- Number of resources

- Work process
- The model of laboratory quality control.

Total Time
Average utilization of
resources

Figure 2 diagram process of Simulation
ปั จจัยนําเข้ า (Input)
ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล 24 ชัว< โมงในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน 2558 สําหรับการเข้ ามาของ
ผู้รับบริ การแล้ ววิเคราะห์ปัจจัยนําเข้ าด้ วยการใช้ เครื< องมือของ Input analyzer ของโปรแกรม Arena หาค่าที<
เหมาะสม (Fit) ได้ ผลลัพธ์ดงั Figure 3

Figure 3 Distribution fitting of collection data
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การสร้ างแบบจําลองสถานการณ์ (Simulation Model)
การสร้ างแบบจําลองสถานการณ์ด้วยวิธีการแบบไม่ตอ่ เนื<อง (Discrete Event Simulation) ในงานวิจยั นี E
ผู้วิจยั ได้ ใช้ โปรแกรมการจําลองสถานการณ์ Arena เมื<อทําการศึกษารู ปแบบกระบวนการทํางานจาก Figure 1
และคําอธิบายดัง Table 1 , 2 , 3 และ 4 โดยมีพนักงาน 15 คน หัวหน้ างาน 3 คน และ เจ้ าหน้ าที<ธุรการ 2 คน
โดยสามารถเขียนแบบจําลองได้ ดงั Figure 4

Figure 4 Simulation model by Arena
Table 1 Services Arrival Module
Name
Services Arrival

Entity type
Services

Expression
EXPO(1.82)

Key Attribute
Entities per Arrival: 1
Max Arrival : Infinite

Description
Create the services arriver

Table 2 List of Assign Module
Name

Type

Attribute name

New value

Counter Timer

Attribute

TimeEnter

TNOW

Assign type

Attribute

Work type

DISC(0.37,1,0.60,2,0.79,3,1,4)

Table 3 List of Process Module
Name
Transection review
Leader 2 review
Check test fixture process
Manager approval process
Send result by admin check
Outside check process
2 review
Leader 1 review
Calibration
CMM check
Laser scan
Test
Send result by admin cal
Manager approval process

Action
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release
Size delay Release

Delay Type
Triangular
Triangular
Triangular
Constant
Constant
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Triangular
Constant
Constant
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Min
0.05
0.25
0.1
6
0.5
0.5
3
1
4
5
-

Value
0.1
0.5
0.25
0.1
0.1
7
1
1
3.5
2
5
7
0.1
0.1

Max
0.12
1
0.5
8
1.5
1.5
4
3
6
8
-
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Table 4 List of Decide Module
Type

Name

Percent True

Condition

Decide Calibration or Evaluation

2-way by change

69

-

Decide fixture or out door

2-way by change

85

-

Decide calibration CMM test or laser scan

N-way by change

-

Attribute Work Type , IS: == 1
Attribute Work Type , IS: == 2
Attribute Work Type , IS: == 3

ผลลัพธ์ (output)
การทดสอบถูกต้ องและความสมเหตุสมผล
การตรวจสอบของแบบจําลองที<สร้ างขึ Eนนํามาเปรี ยบเทียบกับระบบจริ งปั จจุบนั ที<มีผลลัพธ์ ของจํานวน
งานที<ออกจากระบบ (Services number out) โดยเฉลี<ย 400 รายการต่อเดือนและ มีรอบเวลาทํางานเฉลี<ย (total
time) 36 ชัว< โมง ด้ วยกําหนดค่านัยสําคัญ 0.05 (α=0.05) ด้ วยวิธี One sample t-test โดยผลลัพธ์ พิจารณาค่า
p-value = 0.523 ซึง< มีค่ามากว่า 0.05 และเมื<อพิจารณา boxplot จะเห็นได้ ว่าค่าของสมมติฐานหลักอยู่ในช่วง
ระบบจริ ง แสดงดัง Figure 5 (a)
Warm-up Period

Data Collection

Warm-up period

(a)

(b)

Figure 5 Validation of simulation model (a) service number out by one Sample t- test (b) Specifying
warm-up period base on total time
จึง สรุ ป ได้ ว่ าไม่มีห ลัก ฐานเพี ย งพอจะกล่าวว่า ผลลัพ ธ์ ข องจํ า นวนงานที< ออกจากระบบ (Services
number Out) ของแบบจําลองและระบบจริ งมีคา่ แตกต่างกัน ดังนันแบบจํ
E
าลองที<สร้ างขึ Eนมีความคล้ ายกับระบบ
จริ งในการทํางาน เนื<องจากแบบจําลองที<สร้ างขึ Eนเป็ นระบบที<ไม่มีจุดสิ Eนสุด (Nonterminating system) เพื<อให้ ได้
ผลลัพธ์ ที<อยู่ในสภาวะสมดุล (Steady-state system) จึงทําการรันแบบจําลองคํานวณหาผลลัพธ์ มาสร้ างกราฟ
โดยกําหนดค่า Warm-up period พบว่ามีการแกว่งอยู่ในช่วง 15 วันแรกก่อนเข้ าสูส่ ภาวะสมดุล ดัง Figure 5 (b)
เพื<อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลหาผลลัพธ์ ที<เหมาะสม จะทําการเก็บรอบเวลาเฉลี<ยของวันที< 15 ของการทํางานเป็ นต้ น
ไปเพื<อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดที<มาจากการแกว่งของข้ อมูล
การวิเคราะห์ เพือการปรั บปรุ ง
จากการวิเคราะห์งานในปั จจุบนั ผู้วิจยั สนใจทรัพยากร (resources) ที<มีผลต่อเวลารวม (Total time) คือ
Calibration , CMM , Laser scan , Testing , Fixture และ Outside พบว่าอัตราการใช้ ประโยชน์พนักงานมีคา่
ตํ<า ดังตารางที< 6 ผู้วิจยั จึงออกแบบแนวคิดทางเลือกตามหลัก ECRS ในการปรับปรุ งเพื<อมาสร้ างแบบจําลอง
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เงื<อนไขการทํางานปรับปรุ งทางเลือกที< 1 (Scenario 1) มีแนวคิดรวมกลุ่มงานที<มีค่าการใช้ ประโยชน์ตํ<า
และพนักงานต้ องใช้ ทกั ษะของเครื< องคล้ ายคลึงกันเข้ ามารวมกัน โดยรวมเอางานการสอบเทียบ การตรวจวัดด้ วย
CMM และ เครื< อง LASER SCAN เข้ าเป็ นหน่วยงานเดียวกัน โดยกําหนดเวลาที<ใช้ ในการทํางานเท่ากับงาน
LASER SCAN
เงื<อนไขการทํางานปรับปรุ งทางเลือกที< 2 (Scenario 2) มีแนวคิดรวมกลุม่ งานเข้ าเป็ นหน่วยงานเดียวกัน
เหมือนกับเงื<อนไขการทํางานปรับปรุ งทางเลือกที< 1 และลดจํานวนพนักงานในกลุม่ งานนี Eลงเหลือ 2 คน
เงื<อนไขการทํางานปรับปรุ งทางเลือกที< 3 (Scenario 3) มีแนวคิดรวมกลุม่ งานเข้ าเป็ นหน่วยงานเดียวกัน
เหมือนกับเงื<อนไขการทํางานปรับปรุ งทางเลือกที< 2 และลดจํานวนพนักงานบริ การตรวจสอบชิ Eนงานนอกสถานที<
เหลือ 1 คน
ซึ<งกําหนดเงื<อนไขการปรั บปรุ งทางเลือกและผลลัพธ์ ที<ได้ จากการสร้ างแบบจําลองโดยใช้ จํานวน 30
รอบทําซํ Eา มี Warm-up period เท่ากับ 15 วัน รอบทําซํ Eา (Run Length) คือ 45 วัน ดังแสดงใน Table 7
Table 6 Summary Result of Current work
Event

TIME
08:00 -17:00

Traditional 20:00– 05:00
Utilization

Utilization / persion

Calibration

CMM

Laser scan

Testing

Fixture

Outside

3

1

1

2

3

3

Total time

Mean

S.D.(Utilizati

Services

(HRS.)

(Utilization)

on)

No. Out

38.48

22.91%

20.48%

424

Description
Cuurent

0

0

0

0

2

0

12.73%

7.57%

15.63%

15.53%

63.53%

22.45%

Model

Table 7 Summary Result of work balancing concept
Utilization / persion

Event

TIME

Calibration & CMM &
Laser scan

Testing

Fixture

Outside

08:00 -17:00

5

2

3

3

Scenario 1 20:00– 05:00

0

0

2

0

Utilization

22.47%

15.64%

64.24%

15.64%

2

2

3

3

Scenario 2 20:00– 05:00

0

0

2

0

36.84%

16.24%

64.18%

22.99%

2

1

5

1

08:00 -17:00
Scenario 3 20:00– 05:00
Utilization

Mean

S.D.(Utilizati

Services

(HRS.)

(Utilization)

on)

No. Out

39.95

29.50%

23.38%

425

Description
Balancing

08:00 -17:00
Utilization

Total time

by ECRS
concept
Balancing

39.17

35.06%

21.22%

424

by ECRS
concept
Balancing

36.2

0

0

3

0

36.75%

22.93%

47.24%

40.15%

36.77%

10.21%

426

by ECRS
concept

Histogram of Traditional, S cenario 3
Norm al
0.030

Var iable
Tr aditio n al
Sc en ar io 3

0.025

Mean StDev N
36.59 13.32 30
17.06 19.19 30

Density

0.020
0.015
0.010
0.005

0.000
-20

0

20
Data

40

60

Figure 6 Model validation base on Services number out by One Sample t test
จากข้ อมูล Table 7 และ Figure 6 เมื<อพิจารณาผลลัพธ์ ของจํ านวนงานที<ออกจากระบบจาก
แบบจําลองการทํางานปั จจุบนั (Traditional) แบบจําลองการทํางานปรับปรุ งทางเลือกที< 1 ทางเลือกที< 2 (และ
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ทางเลือกที< 3 พบว่า เวลารวมมีค่าเท่ากับ 38.48 , 39.95 , 39.17 และ 36.20 ตามลําดับ มีค่าเฉลี<ยของการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรต่อคนเท่ากับ 22.91 , 29.5 , 35.06 และ 36.77 ตามลําดับ มีค่าส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน
ของอัตราการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรเท่ากับ 20.48 , 23.38 , 21.22 และ 10.21 ตามลําดับ โดยยังได้ ผลลัพธ์ ของ
งานที<ออกจากระบบเท่าเดิมคือเฉลี<ย 424 รายการต่อเดือน

สรุ ป
จากการศึกษาการจัดสมดุลและวางแผนทรัพยากรโดยการจําลองสถานการณ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถ
ปรั บปรุ งกระบวนทํ างานภายในห้ องปฏิบัติการของฝ่ ายควบคุณภาพในโรงงาน ร่ วมกับการจัดสมดุลงานและ
บุคลากร ด้ วยหลักการลดความสูญเปล่า เมื<อพิจารณาผลลัพธ์ ดีที<สุดคือแบบจําลองการทํางานทางเลือกที< 3
(Scenario 3) สามารถ ลดเวลารวมลงได้ 5.93 % มีค่าเฉลี<ยของการใช้ ประโยชน์ของทรัพยากรเพิ<มขึ Eน 60.5 %
ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐานของอัตราการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรลดลง 50.15% โดยทําให้ การทํางานของแต่ละสถานี
เพิ<มมากขึ Eน และภาระงานของแต่ละสถานีใกล้ เคียงกันเมื<อเทียบกับระบบการทํางานปั จจุบนั
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การวิเคราะห์ โซ่ คุณค่ าเมล่ อนในจังหวัดจันทบุรีและฉะเชิงเทรา
The Value Chain Analysis of Melon in Chanthaburi and Chachoengsao Province
ชฎารัตน์ เตชอยู่สุขเจริญ1* และ ปุณณมี สัจจกมล1
Chadarat Tachayousukjaroen1* and Punnamee Sachakamol1

บทคัดย่ อ
การศึกษาเพื่ อวิเคราะห์ โซ่คุณค่าเมล่อนในจังหวัดจันทบุรีของโรงงานตัวอย่าง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ของไร่ เมล่อนตัวอย่าง โดยเริ่ มศึกษาตังแต่
้ การได้ มาซึง่ วัตถุดิบของเกษตรกรผู้เพาะปลูกส่งต่อไปยังโรงงานแปรรู ป
การจัดส่งสินค้ า การตลาดและการบริ การ และเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนภายในโซ่คณ
ุ ค่าซึง่ สามารถ
นามาหาแนวทางในการสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรยังขาดแคลนทางด้ านแรงงาน ปั จจัยการ
ผลิต ความรู้ ในการเพาะปลูก จึงส่งผลโดยตรงต่อต้ นทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูก ในส่วนของโรงงาน
สัดส่วนของเสียสามารถนามาสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ คือ เปลือก เมล็ด ผลเสีย มีอยู่ร้อยละ 20.53 สามารถนาไปทา
เป็ นน ้าหมักชีวภาพได้ และกากเหลือทิง้ จากผลิตภัณฑ์ น ้าเมล่อนเข้ มข้ น ร้ อยละ 30.74 สามารถนาไปทาเป็ นไส้
ขนมโมจิหรื อ เมล่อนหยีได้ ทาให้ สดั ส่วนของเสียในโรงงานเกือบจะเป็ นศูนย์ และทาให้ ได้ ผลตอบแทนเพิ่มขึ ้น

ABSTRACT
This research aimed to investigate the value chain of melon for the factory in Chanthaburi
Province and the farm in Chachoengsao Province. The study began from raw material acquisition of
farmer forwarded to processing plants, delivery, marketing and service. Another goal was to analyze
the costs and compensation of value chain in order to determine the value added process. It was
found that the farmers were deficient in labor and knowledge in proper cultivation and process, which
directly affected the cost and benefits of melon farm. In terms of waste from production process
(20.53 percent), for example, skins, seeds and melon waste could be further processed for the biofermentation. Moreover, the waste from the production of concentrated melon syrup (30.74%) could
be prepared as sweet cream in mochi cake or melon yee to reduce the waste of the factory to near
zero and increased the profitability of the factory.

Key Words: melon, value chain, cost and returns
*
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คานา
สาหรับประเทศไทยมีการปลูกเมล่อนมากในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งมีเนื ้อที่ให้ ผล
รวมทัง้ ประเทศ 1,049 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 2,044 กิโลกรัม (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) มีเมล่อน
หลายสายพันธุ์ที่เจริ ญเติบโตได้ ดี หนึ่งในสายพันธุ์ที่เจริ ญเติบโตได้ ดีแ ละให้ ผลผลิตที่มีคุณภาพ คือ พันธุ์ไพลิน
พบว่ามีการปลูกมากในภาคตะวันออก โดยส่วนใหญ่ มักปลูกในจังหวัด ราชบุรี ฉะเชิ งเทรา และจันทบุรี จาก
ข้ อมูลการผลิตเมล่อนในประเทศไทย ปริ มาณผลผลิตของเมล่อน และผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัมของเมล่อน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ ปริ มาณผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิ ต่อกิโลกรัม หลังปี 2549 มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
จนถึงปี 2557 แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณผลผลิตที่ เพิ่ มขึน้ อาจมีแนวโน้ มมาจากการเพาะปลูกเมล่อนเพิ่ มขึน้ จึง
คาดการณ์ ได้ วา่ เมล่อนเริ่ มเป็ นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นและมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ น้ อีกใน
อนาคต (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549) เมล่อนโดยทัว่ ไปนิยมบริ โภคผลสด แต่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันรองรับการเติบโตในอนาคต การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์
และการควบคุมต้ นทุนการผลิตจึงเป็ นสิ่งสาคัญ ซึง่ การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั เมล่อนสดอาจทาได้ โดยการแปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เมล่อนลอยแก้ ว หรื อน ้าเมล่อนเข้ มข้ น แต่การผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี ้จะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ ้น
เนื่องจากมีสดั ส่วนของเสียอยู่จานวนมาก ทังนี
้ ้ของเสียส่วนใหญ่จะอยู่ในขันตอนการแปรรู
้
ป ดังนันการใช้
้
วิธีก าร
ดาเนินธุรกิจแบบเดิมที่คิดเฉพาะภายในขอบเขตเล็กๆ อาจทาให้ ไม่สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ จึงจาเป็ นต้ องมี
การศึกษาถึงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain) ของเมล่อน และศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทน เพื่อนาไปเป็ นข้ อมูลในการ
พัฒนา และปรับปรุ งประสิทธิภาพ อีกทังช่
้ วยเพิ่มขีดความสามาในการแข่งขันในตลาดโลก
แนวคิดที่ มีการน ามาประยุก ต์ ใช้ ในการวิจัย นี ป้ ระกอบด้ วย 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดโซ่คุณ ค่า เป็ น
แนวคิดในขอบเขตที่กว้ างซึง่ ครอบคลุมไปทัง้ โซ่คณ
ุ ค่า (Porter and Millar, 1985) ตังแต่
้ การได้ มาซึง่ วัตถุดิบใน
การเพาะปลูกเมล่อนเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ เมล่อนสดจนถึงการแปรรู ป การจัดส่งสินค้ า การตลาด และการบริ การ
ทาให้ สามารถหาแนวทางการสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ 2) แนวคิดต้ นทุนและผลตอบแทน คือ การวิเคราะห์ ต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยรวมทัง้ ค่าใช้ จ่ายที่เสียไปทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม ผลตอบแทน คือ ผลตอบแทนที่เกิดจากผล
การดาเนินงาน ในทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ วยผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนของการลงทุน และค่าเสียโอกาส
ของทุ น จากแนวคิ ด ต้ น ทุ น และผลตอบแทนสามารถน ามาใช้ ในการวิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนจากการปลูกเมล่อนสดของไร่ เมล่อน และ ผลิตภัณฑ์แปรรู ปของโรงงานได้ (พรพรรณ, 2554)

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
ตั ว จั บ เวลา จ านวน 1 เครื่ อ ง คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล จ านวน 1 เครื่ อ ง โปรแกรมส าเร็ จ รู ป
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซลล์ (Microsoft Excel 2010) จานวน 1 ชุด โปรแกรมสาเร็ จรู ปไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft
Word 2010) จานวน 1 ชุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบข้ อมูลสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ 1) ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้ อมูล
หลักที่ใช้ ในการศึกษาเพื่อให้ เข้ าใจในภาพรวมของการผลิตเมล่อนทัง้ เมล่อนผลสด และ เมล่อนแปรรู ป โดยการ
จัดเก็บข้ อมูลผู้วิจยั จะใช้ แบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์ เกษตรกร และผู้ประกอบการจากไร่ และโรงงานที่เลือก
ศึกษา 2) ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้ อมูลที่ใช้ สนับสนุนเพื่อความสมบูรณ์ ของการศึกษา โดยเก็บ
รว บ รว ม ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จ า ก ก า รค้ น ค ว้ า เอ ก ส ารงา น วิ จั ย จ า ก ส ถ า บั น ก ารศึ ก ษ าต่ าง ๆ เช่ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นต้ น และข้ อมูลจากรายงานของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น กรมส่งเสริ มการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็ นต้ น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็ นการวิเคราะห์ โซ่คณ
ุ ค่าเมล่อน โดยนาข้ อมูลปฐม
ภูมิ และทุติยภูมิที่ได้ มาทาการวิเคราะห์สภาพทัว่ ไปของการผลิ ตเมล่อน ตังแต่
้ การเพาะปลูก การดาเนินงานแปร
รู ป เมล่อนผลสดเป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์ ต่างๆ การจัดส่งสิน ค้ า การตลาด และการบริ การ โดยอาศัยทฤษฎี โซ่คุณ ค่า
(Porter and Millar, 1985) ในการวิเคราะห์ และ วิเคราะห์ แนวทางการสร้ างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมการผลิตและ
การแปรรู ปที่มีสดั ส่วนของเสียอยู่จานวนมาก 2) วิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative analysis) เป็ นการวิเคราะห์
ต้ นทุนและผลตอบแทน โดยคานวณต้ นทุนและผลตอบแทนของผู้ที่เกี่ยวข้ องจากการเก็บข้ อมูลของไร่ เมล่อน
ตัวอย่าง และ โรงงานตัวอย่าง เพื่อให้ ทราบถึงมูลค่าและผลตอบแทนที่แท้ จริ ง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ โซ่ คุณค่ าเมล่ อนเชิงพรรณนา โดยอาศัยทฤษฎีโซ่ คุณค่ าของ Porter and Millar (1985)
ในการวิเคราะห์
กิจกรรมหลัก (Primary activities) เป็ นกิจกรรมที่มีผลโดยตรงต่อการสร้ างมูลค่าเพิ่ม ให้ กับผลิตภัณ ฑ์
เมล่อน แบ่งออกเป็ น 6 กิจกรรมได้ แก่
1) กิจกรรมก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-harvest) ประกอบด้ วย 1.1) โลจิสติกส์ขาเข้ า (Inbound logistics)
เป็ นการได้ มาซึ่งวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ ในการผลิตเมล่อนสด อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์เมล่อน ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช ถุง
เพาะปลูก และอื่นๆ ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์เมล่อนเกษตรกรจะไปซื ้อจากผู้แทนจาหน่ายโดยตรงที่เชื่อถือได้ ปุ๋ ย
และยาปราบศัตรู พืชมีหลากหลายชนิดและยี่ห้อ โดยเกษตรกรจะซื ้อเมื่อต้ องการใช้ เท่านัน้ เนื่องจากมีข้ อจากัด
ทางด้ านวันหมดอายุและมีราคาแพง อีกทังหากเก็
้
บรักษาไม่ดีอาจเสียหายได้ จากข้ อมูลสามารถพิจารณาได้ ว่า
เกษตรกรมีทางเลือกในการจัดซื ้อวัตถุดิบน้ อยเนื่องจากจาเป็ นต้ องซื ้อจากผู้แทนจาหน่ายที่เชื่อถือได้ ซงึ่ มีอยู่อย่าง
จากัดทาให้ ไม่สามารถต่อรองราคาได้ ซึง่ ถ้ าหากมีหน่วยงานของรัฐมาจัดตังสหกรณ์
้
สาหรับจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ในราคาที่ต่ากว่าอาจทาให้ เกษตรกรมีตวั เลือกมากขึ ้นและส่งผลให้ ต้นทุนวัตถุดิบถูกลง นอกจากนี ้เกษตรกร
ยังไม่มีการคานึงถึงต้ นทุนการเดินทางไปซื ้อวัตถุดิบ ซึง่ หากมีการวางแผนการจัดซื ้อล่วงหน้ าจะทาให้ ลดต้ นทุนทัง้
ในรู ปตัวเงินและเวลาได้ 1.2) การเพาะปลูกเมล่อน (Cultivation) เกษตรกรจะมีการเพาะปลูกเมล่อนในโรงเรื อน
ปิ ดขนาด กว้ างxยาวxสูง เท่ากับ 9.4x52x4.7 เมตร เพื่อป้องกันเชือ้ โรคและแมลงที่เป็ นศัตรู พืช โดย 1 โรงเรื อน
สามารถปลูกได้ 1,500 ต้ น ให้ ผลผลิตประมาณ 2,000 กิโลกรัม การเพาะปลูกจะเริ่ มตังแต่
้ การเตรี ยมโรงเรื อนโดย
มีการไถดินในโรงเรื อนให้ เป็ นร่ อง บริ เวณที่วางถุงเพาะปลูกจะสูงกว่าร่ องเพื่อ ไม่ให้ เกิดบริ เวณน ้าขัง ต่อมามีการ
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เตรี ยมดิน ดินที่ใช้ เป็ นดินที่มีคา่ ความเป็ นกรด pH 6.0-6.8 ผสมกับทรายและขุยมะพร้ าวบรรจุลงในถุงเพาะปลูก
จากนัน้ จะเป็ นการเพาะกล้ า ซึ่งจะแยกเพาะในโรงเรื อนปิ ดขนาดเล็กจะเริ่ มโดยการบ่มเมล็ดโดยการแช่ในน า้
สะอาดประมาณ 20 นาที จากนันน
้ าเมล็ดขึ ้นจากน ้าแล้ วห่อด้ วยกระดาษเพาะกล้ าบรรจุใส่ถุงพลาสติกเก็บในที่
อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดจะนามาเพาะโดยใช้ ถาดเพาะกล้ าบรรจุ
พีทมอสแล้ วหยอดเมล็ดเมล่อนที่บ่มแล้ วลงไปทับด้ วยพีทมอสอีก 1 รอบ รดนา้ ให้ ชุ่มทุกวัน เป็ นเวลา 8-10 วัน
จากนัน้ จะเป็ นการย้ ายกล้ าลงถุงเพาะปลูก เริ่ มให้ นา้ ผสมปุ๋ ยจนต้ นมีการเจริ ญเติบโตโดยเลี ้ยงแขนงข้ อที่ 9-12
เพื่อการผสมเกสร การผสมเกสรจะทาในช่วงเช้ าเวลา 7.00-10.00 น. และฉีดพ่นยาเพื่อไม่ให้ ศตั รู พืชมาทาลายต้ น
เมล่อนได้ จากนันเมื
้ ่อมีผลเมล่อนออกมาให้ เห็นจาเป็ นต้ องเลือกแขนงที่มีผลรู ปทรงไข่ ผลใหญ่และสมบูรณ์ ที่สดุ
เมื่อได้ ลูกที่ต้องการแล้ วควรตัดลูกที่ เหลือออกให้ หมด เหลือไว้ เพียง 1 ผลต่อ 1 ต้ นเท่านัน้ และมีการปรั บเพิ่ ม
ปริ มาณการให้ น ้าผสมปุ๋ ยเพื่อให้ ผลโตได้ เต็มที่โดยวัสดุที่ใช้ ในการแขวนผลจะเป็ นเชือกผ้ า การให้ น ้าของเกษตรกร
จะมีเครื่ องควบคุมการให้ น ้าโดยเกษตรกรเป็ นผู้จดั หามาติดตังเอง
้ โดยให้ น ้าผสมปุ๋ ยวัน 6 ครัง้ ครัง้ ละ 3 นาที ทา
ให้ สะดวกในการควบคุม ซึง่ การให้ น ้าเป็ นสิ่งสาคัญจะต้ องควบคุมปริ มาณอย่างดีมิฉะนันผลเมล่
้
อนอาจแตกลาย
น ้าได้ และไม่สวยส่งผลให้ ขายได้ ในราคาต่า จากข้ อมูล พิจารณาได้ วา่ เกษตรกรมีการวางแผนควบคุมปริ มาณการ
ให้ น ้าผสมปุ๋ ยเป็ นอย่างดี เพื่อให้ ผลสามารถขายได้ ในราคาที่สงู แต่มีข้อเสียในเรื่ องโรงเรื อน คือ โรงเรื อนมีขนาด
ใหญ่กว่าโรงเรื อนที่เพาะปลูกเมล่อนโดยทัว่ ไปถึงสองเท่า เมื่อเกิดปั ญหาโรคระบาดในโรงเรื อนจะทาให้ ควบคุมได้
ยากส่งผลให้ ต้องถอนต้ นทิ ้งทังโรงเรื
้
อนอาจเป็ นเหตุให้ เกิดต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
2) กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest) 2.1) การเก็บเกี่ยวเมล่อน (Harvest) จะเก็บเกี่ยวได้ เมื่อ
อายุประมาณ 75 วัน และมีเครื่ องมือ Hand refractometer ช่วยในการวัดค่าความหวาน ประมาณ 12-13 brix
จึงจะถือว่าเก็บเกี่ยวได้ เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็ จเกษตรกรจะขนย้ ายไปยังโรงพักสินค้ าเพื่อคัดแยกขนาดตามน ้าหนัก คือ
น ้าหนักมากกว่า 1.5 กิโลกรัม เป็ นเกรดพรี เมี่ยม น ้าหนัก 1-1.4 กิโลกรัม เป็ นเกรด A และต่ากว่า 1 กิโลกรัมหรื อ
ผลไม่ ส วยเป็ น ตกเกรด จากนัน้ จะบรรจุโฟมตาข่ ายและขนย้ ายลงตะกร้ าเพื่ อจัดส่ งสิ น ค้ าต่ อไป จากข้ อมูล
พิจารณาได้ ว่าในการเคลื่อนย้ ายเมล่อนผลสดจากโรงเรื อนมายังโรงพักสินค้ าอาจจะทาให้ มีผลเสียหายเกิดขึ ้นได้
ควรมีการจัดวางผลเมล่อนสดในตะกร้ าที่ พอดีเพื่อไม่ให้ แต่ละผลเกิดการกระแทกกัน ซึ่งถ้ าหากพบผลเมล่อน
เสี ย หายอาจจะขายได้ ใ นราคาต่ า กว่ า ที่ ตัง้ เป้ าไว้ 2.2) การจัด ส่ งเมล่ อ น (Logistics to processing plant)
เกษตรกรจะมีการจัดส่งโดยรถบรรทุก 4 ล้ อขนาดเล็ก โดยเกษตรกรจะขนย้ ายเมล่อนสดเป็ นตะกร้ า ตะกร้ าละ 910 ลูก จัดเรี ยงตามความเหมาะสมทาให้ สามารถขนส่งต่อเที่ ยวได้ ในปริ มาณมากและผลเมล่อนไม่เกิดความ
เสียหาย โดยจะทาการขนส่งไปตามเส้ นทางหลัก
3) กิ จ กรรมการผลิ ต และการแปรรู ป (Operations) 3.1) การรั บ วัต ถุ ดิ บ ขาเข้ า (Inbound logistics)
สาหรับโรงงานแปรรู ปเมล่อนจะเป็ นผู้ไปรับเมล่อนผลสดจากเกษตรกรถึงไร่ เพราะจะซื ้อได้ ในราคาถูก แต่ถ้าหาก
ไร่ เมล่อนยังไม่มีผลผลิตก็จะไปรั บซื ้อจากกลุ่มผู้รวบรวมเมล่อน สาหรับการตรวจสอบคุณภาพจะพิจารณาจาก
น ้าหนักของผลเมล่อนสดซึง่ จะต้ องไม่ต่ากว่า 1.4 กิโลกรัม และลักษณะทางกายภาพผลเมล่อนสดจะต้ องสมบูรณ์
ไม่มีสว่ นเน่าเสีย 3.2) การแปรรู ป (Transformation) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการแปรรู ปเมล่อนผลสด คือ เมล่อนลอย
แก้ ว ซึง่ มีส่วนประกอบของเนือ้ เมล่อนและนา้ เชื่อม ขนาดบรรจุถุง 2,000 กรั ม การแปรรู ปจะเริ่ มต้ นจากการผ่า
ครึ่ งเมล่อนผลสด ควักเมล็ดทิ ้ง และใช้ เครื่ องมือควักเนื ้อเมล่อนให้ เป็ น ลูกทรงกลม ซึ่งจะได้ เนื ้อเมล่อนประมาณ
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ร้ อยละ 18 ของน ้าหนักเนื ้อเมล่อนสด นาไปต้ มและผ่านกระบวนการต่างๆ บรรจุใส่ถุงพลาสติกพร้ อมน ้าเชื่อม มี
การตรวจสอบและวัดค่าความหวานต่างๆ ตามมาตรฐานของโรงงานที่กาหนด ซึง่ จากข้ อมูล เมล่อนผลสดร้ อยละ
100 พบว่า นาไปทาเป็ นเมล่อนลอยแก้ วได้ ร้อยละ 18 ส่วนเปลือกร้ อยละ12.07 นาไปทิ ้ง เมล็ดร้ อยละ 7.38 นาไป
ทิ ้ง ผลเสียร้ อยละ 1.08 นาไปทิ ้ง เศษเนื ้อและเศษน ้าเมล่อนหลังจากควักเนื ้อเมล่อนเป็ นลูกทรงกลมร้ อยละ 61.47
ทางโรงงานสามารถนามาสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ โดยการนาไปผสมนา้ สะอาด ปั่ น แยกกากและนา้ เมล่อน แล้ วผ่าน
กระบวนการต่างๆ จนได้ เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ผลิตภัณฑ์น ้าเมล่อนเข้ มข้ นทาให้ โรงงานมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากการ
ขาย
การวิเคราะห์ แนวทางการสร้ างมู ลค่ าเพิ่ม จากข้ อมูลสามารถพิ จารณาได้ ว่าหากมีการนาเปลือก
เมล็ด และผลเสีย ที่นาไปทิ ้งกลับมาสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ จะสามารถสร้ างรายได้ เพิ่มให้ กบั โรงงาน เช่น ควรจะนาไป
ทาเป็ น ปุ๋ ย หรื อ น ้าหมักชีวภาพ และตอนสิ ้นสุดกระบวนการแปรรู ปจะยังคงเหลือกากเมล่อนที่นาไปทิ ้ง คิดเป็ น
ร้ อยละ 50 ของเศษเนื ้อและน ้าเมล่อนหลังจากควักเนื ้อเมล่อนเป็ นลูกทรงกลม ซึง่ กากส่วนนี ้สามารถนาไปสร้ าง
มูลค่าเพิ่มได้ โดยอาจนาไปทาเป็ นเมล่อนหยี หรื อไส้ ขนมโมจิ ทาให้ ไม่ต้องทิ ้งไปโดยสูญเปล่า จากแนวทางการ
สร้ างมูลค่าเพิ่มจะทาให้ ลดสัดส่วนของเสียในโรงงานเหลือร้ อยละ 0 ได้
4) กิจกรรมการจัดส่งสินค้ า (Outbound logistics) การขนส่งผลิตภัณฑ์ เมล่อนลอยแก้ วและน ้าเมล่อน
เข้ มขนจะขนส่งทางถนนโดยรถตู้บรรทุก 4 ล้ อ 1.5 ตัน ขนาดบรรทุกเต็มความจุ ซึง่ จะขนส่งไปเส้ นทางหลักและใช้
ผู้จดั ส่งสินค้ าคนเดิมเป็ นคนขับรถเพื่อให้ ค้ นุ ชินกับเส้ นทาง ทาให้ เกิดความชานาญส่งผลให้ ลดระยะเวลาในการ
จัดส่งสินค้ า และลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดจากการจัดส่ง
5) กิจกรรมการตลาดและการขาย (Marketing and sales) ทัง้ ไร่ ของเกษตรกร และโรงงานแปรรู ปจะมี
ลูกค้ ารองรับ ที่เป็ นลูกค้ าประจาโดยจะทาการขายสินค้ าให้ ในราคาที่ตกลงกันไว้ ทาให้ ไม่ต้องกังวลว่าผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตออกมาจะขายไม่ได้ แต่กลับสวนทางกันคือผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ ซึง่ สาเหตุอาจมาจาก
เมื่อเกษตรกรเกิดปั ญ หาในการเพาะปลูกไม่สามารถผลิตเมล่อนสดได้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงงานคือ
โรงงานจะไม่มีวตั ถุดิบในการผลิตทาให้ ผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ ฉะนัน้ การควบคุมวางแผนการ
ผลิตตังแต่
้ ต้นทางหรื อตังแต่
้ ไร่ ของเกษตรกรจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ
6) กิจกรรมการบริ การ (Service) เป็ นการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ ในส่วนของไร่ และโรงงานมี
การผลิตผลิตภัณฑ์ ได้ ตรงตามมาตรฐานของลูกค้ า จึงทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจและซื ้อขายกันได้ เป็ นระยะ
เวลานานกว่า 5 ปี แล้ ว แต่หากจะมีการพัฒนาให้ ดีขึ ้นควรจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการ
กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) มีรายละเอียด ดังนี ้
1) โครงสร้ างพื น้ ฐาน (Infrastructure) การเงิ น และบัญ ชี ในส่วนของเกษตรกรตอนเริ่ มต้ น จะใช้ เงิ น
ส่วนตัวของเกษตรกรผู้เพาะปลูกเอง ซึง่ การเพาะปลูกเป็ นได้ ดีปัจจุบันยังคงทารายได้ อย่างต่ อเนื่อง ในส่วนของ
โรงงานจะมีการกู้ยืมเงินมาลงทุนแรกเริ่ ม 2,900,000 บาท ซึง่ มีการเสียดอกเบี ้ย 18,000 บาท/ปี และในปั จจุบัน
ทางโรงงานมีการทารายได้ อย่างต่อเนื่อง
2) การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human resources management) ส่ ว นของไร่ เมล่ อ น เนื่ อ งจาก
แรงงานในปั จจุบันหายากและต้ องการค่าจ้ างที่สงู เกษตรกรจึงจ้ างแรงงานต่างด้ าวที่ไม่มีความรู้ ในการปลูกเม
ล่อน ผลเสียคือ ต้ องสอนวิธีการทางานให้ กบั แรงงานทาให้ เสียเวลา ผลดี คือ เกษตรกรสามารถควบคุมและออก
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คาสั่งกับแรงงานได้ ในส่วนของโรงงานจะมีการจ้ างแรงงานคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น ผู้หญิ ง เนื่ องจากมีความ
ละเอียดในการทางาน โดยอัตราค่าจ้ างแรงงานทังไร่
้ เมล่อนและโรงงาน วันละ 300 บาท
3) การพัฒ นาเทคโนโลยี (Technology development) ในส่วนของไร่ เมล่อน เกษตรกรมีก ารปรั บ ใช้
เทคโนโลยี กับ เครื่ องควบคุมการให้ น า้ ผสมปุ๋ ยท าให้ ผลเมล่อนไม่แตกลายน า้ ผลิ ตเมล่อนได้ คุณ ภาพ อีก ทัง้
เกษตรกรยังมีการคิดค้ นเครื่ องอบขุยมะพร้ าวเพื่อฆ่าเชื่อโรคให้ ตายแล้ วนาขุยมะพร้ าวกลับมาใช้ ใหม่ ปั จจุบนั ยัง
อยู่ ในระหว่างการลองผิ ด ลองถู ก ของเกษตรกร ในส่ วนโรงงานยังคงมี ก ารใช้ เครื่ องมื อ และเครื่ อ งจัก รแบบ
กึ่งอัต โนมัติที่ยังต้ องใช้ คนช่วยในการท างานอาจทาให้ เสี ยเวลาบ้ างแต่การใช้ คนช่วยเครื่ องจักรทางานยังคง
เหมาะสมกับสายการผลิตนี ้ เพราะถ้ าหากใช้ เครื่ องจักรอัตโนมัติทางานอาจจะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุน
4) การจัดซื ้อ (Procurement) เกษตรกรจะจัดซื ้อวัตถุดิบต่างๆ จากร้ านค้ าที่เชื่อถือได้ โดยจะซื ้อเมล็ดเม
ล่อนพันธุ์ไพลินในการเพาะปลูกเป็ นหลัก ปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชจะซื ้อจากร้ านค้ าเดียวกัน โดยเกษตรกรจะเน้ น
การจัดซื ้อวัตถุดิบที่เคยใช้ มาก่อน ทาให้ ร้ ู ข้อมูลและราคาเป็ นอย่างดี ส่วนโรงงานจะมีตวั เลือกในการจัดซื ้อเมล่อน
สด อาจจะซื ้อโดยตรงที่ไร่ เมล่อน หรื อ กลุ่มผู้รวบรวม ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ เช่น น ้าตาลทราย เกลือ สามารถหาซื ้อได้
ง่ายตามร้ านค้ าทัว่ ไป จากข้ อมูลสามารถนามาสร้ างแบบจาลองโซ่คณ
ุ ค่าได้ ดังภาพ (Figure 1)

Figure 1 The Value chain of melon.
source: derivative Porter and Millar (1985)
ผลการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทน
จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกเมล่อนของเกษตรกร โดยแบ่งตามประเภท ดังนี ้ 1)
ต้ น ทุ น คงที่ ประกอบด้ วย ค่ า ใช้ ประโยชน์ จ ากที่ ดิ น ค่ า เสื่ อ มราคาอุ ป กรณ์ การเกษตร 2)ต้ นทุ น ผั น แปร
ประกอบด้ วย ค่าเมล็ดพันธุ์เมล่อน ค่าปุ๋ ย ค่ายาปราบศัตรู พื ช ค่าบรรจุภัณ ฑ์ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง 3) ราย ได้
ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายผลเมล่อนสด จากการศึกษาต้ นทุน ทาให้ ทราบว่าต้ นทุนสูงสุดอยู่ในส่วนของ
ค่าแรงงานเนื่องจากการเพาะปลูกเมล่อนต้ องดูแลอย่างสม่าเสมอตังแต่
้ การเพาะกล้ า เตรี ยมโรงเรื อน ย้ ายกล้ าลง
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โรงเรื อน ตัดแต่งและผสมเกสร คัดเลื อกและแขวนผล เก็บ เกี่ ยวคัดแยก บรรจุแ ละขนส่ง ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ น
กิจกรรมที่ต้องใช้ แรงงานคนในการทางาน อีกทังแรงงานยั
้
งหาได้ ยากในปั จจุบนั จึงต้ องจ้ างแรงงานต่างด้ าวที่ไม่มี
ความรู้ ในการเพาะปลูกเมล่อนทาให้ เสียเวลาในการสอนวิธีก ารดาเนินงานต่างๆ ส่งผลให้ มีต้นทุนสูงถึง 26.16
บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาเป็ นต้ นทุนวัตถุดิบ จาพวกเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช บรรจุภณ
ั ฑ์ และอื่นๆ ต้ นทุน
15.72 บาทต่อกิโลกรั ม ที่เหลือเป็ นค่าขนส่ง 1.12 บาทต่อกิโลกรัม และผลตอบแทน 22 บาทต่อกิโลกรั ม ซึ่งได้
จากการขายเมล่อนสด ในราคา 65 บาทต่อกิโลกรัม
จากการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนในโรงงานแปรรู ป พบว่า ต้ นทุนสูงสุดอยู่ในส่วนของต้ นทุน
ทางตรง แบ่งได้ เป็ น ค่าวัตถุดิบทางตรงร้ อยละ 20.57 และ ค่าแรงงานทางตรงร้ อยละ 14.64 รองลงมาเป็ นต้ นทุน
ทางอ้ อม ค่าวัตถุดิบร้ อยละ 3.66 ค่าไฟฟ้าเครื่ องจักรร้ อยละ 1.05 ค่าเสื่อมราคาเครื่ องจักรร้ อยละ 16.91 ค่านา้
ร้ อยละ 1.52 ค่าขนส่งร้ อยละ 0.32 และ อื่นๆร้ อยละ 1.68 และทาให้ ทราบสัดส่วนของเสียในโรงงานที่สามารถ
นาไปสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ คือ ร้ อยละ 20.53 สามารถนาไปทาน ้าหมักชีวภาพ และ ร้ อยละ 30.74 สามารถนาไปทา
เป็ นไส้ ขนมโมจิ หรื อ เมล่อนหยีได้ (Table 1) โดยทางโรงงานแปรรู ปมีผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นจากการขายของเสียที่
เป็ นเปลือก เมล็ด และผลเสีย ให้ ผ้ ปู ระกอบการทาน ้าหมักชีวภาพ และขายกากเหลือทิ ้งจากผลิตภัณฑ์น ้าเมล่อน
เข้ มข้ นให้ กบั โรงงานทาขนมโมจิในราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม (Table 2)
Table 1 Percentage of melon products

Farmer

The factory
Melon LoiKeaw product

Melon

Scoop of
melons

Concentrated
melon syrup
Melon
Melon
syrup
scrap
scrap

Waste
Bio-fermentation

Skin

52.50% 8.97%

Melon
Seeds
waste

Total

12.07% 7.38% 1.08%
100%

18%

61.47%

20.53%
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100%

sweet cream
in mochi cake
or melon yee
Waste of
concentrated
melon syrup
30.74%
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Table 2 Cost and returns of melon products.
Participant

Products

Farmer
Melon
The factory Melon Loi Keaw
Concentration melon syrup

Cost
Selling price
Returns
(baht/kg.) (baht/product) (baht/product)
43
238
126

65
270
140

22
32
14

Waste
returns
(baht/kg.)
10

สรุป
โซ่คณ
ุ ค่าสามารถนามาวิเคราะห์แยกกิจกรรมทาให้ เข้ าใจถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบตั ิการว่า
จะมีส่วนร่ วมในการสร้ างมูลค่าเพิ่มอย่างไร ทาให้ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของสินค้ า และทา
ให้ ดาเนินธุรกิจอยู่รอดในระยะยาวได้ (ฉัฐยา, 2553) ต้ นทุนและผลตอบแทนสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อหาต้ นทุน
ที่ แ ท้ จ ริ ง และสามารถน าข้ อมูล ไปประยุก ต์ ใช้ ได้ ห ากต้ อ งการปรั บ ปรุ งกระบวนการที่ เกิ ดต้ น ทุน สูงสุด โดย
เกษตรกรผู้เพาะปลูกเมล่อนยังขาดแคลนทางด้ านแรงงาน ปั จจัยการผลิต และความรู้ ในการเพาะปลูก จึงส่งผล
โดยตรงต่อต้ นทุนและผลตอบแทน ในส่วนของโรงงานมีการนาเปลือก เมล็ด ผลเสียที่มีอยู่ร้อยละ 20.53 นาไปทา
เป็ นน ้าหมักชีวภาพ และกากเหลือทิ ้งจากผลิตภัณฑ์น ้าเข้ มข้ น ร้ อยละ 30.74 นาไปทาเป็ นไส้ ขนมโมจิ หรื อเมล่อน
หยีได้ ทาให้ สดั ส่วนของเสียในโรงงานแทบจะเป็ นศูนย์ และทาให้ ได้ ผลตอบแทนเพิ่มขึ ้น
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การพัฒนาเครื่องมือสําหรับทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟของวัสดุ
A Development of Ignition Behavior of Materials Testing Apparatus
วรวิช มณฑาทิพย์1 และ ณัฐศักดิ์ บุญมี 1*
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้ได้ นําเสนอการพัฒนาเครื่ องทดสอบ
Cone Calorimeter ตามมาตรฐาน ASTM 1354 โดยใช้
วัสดุอปุ กรณ์ที่สามารถหาได้ ภายในประเทศ เครื่ อง Cone Calorimeter ที่พฒ
ั นาขึ ้นได้ นําไปทดสอบการจุดติดไฟ
แบบ Piloted ของไม้ MDF ความหนา 6 มิลลิเมตร ผลการทดสอบที่ได้ ถกู นําไปเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองที่ได้
จากเครื่ องทดสอบการจุดติดไฟซึง่ นําเข้ าจากต่างประเทศ ผลการเปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นว่า ค่าฟลักซ์ความร้ อน
วิกฤตของไม้ MDF ที่ได้ จากงานวิจยั นี ้แตกต่างจากค่าที่ได้ จากเครื่ องนําเข้ าจากต่างประเทศ เท่ากับ 11% ในการ
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของเวลาการจุดติดไฟซึง่ แปรผกผันกับฟลักซ์ความร้ อนที่ตกกระทบผิววัตถุ โดยแบ่งช่วง
ข้ อมูลที่พิจารณาในลักษณะ piecewise linear พบว่า ค่าความแตกต่างของข้ อมูลสองชุดในเทอมค่า Root Mean
Square (RMS) ที่ฟลักซ์ความร้ อนมากกว่า 20 kW/m2 ซึง่ ชิ ้นทดสอบจะจุดติดไฟอย่างรวดเร็ วก่อนเกิดชันถ่
้ านที่
ผิวหน้ าชิ ้นทดสอบ มีคา่ RMS เท่ากับ 17.23 ซึง่ แสดงว่าข้ อมูลทังสองชุ
้
ดเป็ นไปในแนวทางเดียวกันอย่างดี แต่
2
เมือ่ ฟลักซ์ความร้ อนมีคา่ ลดลงน้ อยกว่า 20 kW/m พบว่ามีชนถ่
ั ้ านจํานวนมากเกิดขึ ้นที่ผิวหน้ าชิ ้นทดสอบก่อน
เกิดการจุดติดไฟ ความหนาของชันถ่
้ านเป็ นตัวแปรที่ควบคุมได้ ยากส่งผลให้ คา่ RMS มีคา่ เพิ่มขึ ้นเป็ น 219.55 ค่า
RMS ที่เพิ่มขึ ้นแสดงว่าข้ อมูลทังสองชุ
้
ดมีลกั ษณะเป็ นไปในแนวทางเดียวกันที่ลดลง

ABSTRACT
This paper presents a development of a cone calorimeter according to ASTM 1354 standard
based on materials found locally in domestic. The developed cone calorimeter was used to test
piloted ignition of MDF 6 mm thickness samples and comparing the results with a cone calorimeter
imported from aboard. The experimental results showed that a percent difference for the critical heat
obtained from the developed apparatus and imported apparatus was 11%. For the relation of ignition
time which is inverse proportional to a incident heat flux, two sets of test data were compared based
on piecewise linear correlation. The Root Mean Square (RMS) was used to determine the correlation
of the two set of data. The study found that for an incident heat flux more than 20 kW/m2, no char
layers formed in front of the sample surface before ignition occurred. The RMS was 17.23 indicating
that the two set of data were well correlated. When an incident heat flux decreased below 20 kW/m2,
significant char layer formed in front of the sample surface before ignition occurred. The thickness of
char layer at low incident heat flux before ignition occurred was uncontrollable resulting that the RMS
increased to be 219.55 The higher RMS value indicated that the two sets of data were less correlated
at low incident heat flux.
Key Words: piloted ignition, cone calorimeter, ASTM E1354
*
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คํานํา

อัคคีภยั หรื อเพลิงไหม้ เป็ นภัยที่มีการสร้ างความสูญเสียทังแก่
้ ชีวิตและทรัพย์สินเป็ นจํานวนมหาศาล
ตลอดจนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม รวมทังสภาพทางจิ
้
ตใจของผู้ที่ประสบเหตุ จากสถิติของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) พบว่าอัตราการเกิดเหตุอคั คีภยั ภายในประเทศ
ไทยเฉพาะในปี พ.ศ. 2553 ทังสิ
้ ้น 1,903 ครัง้ มีผ้ เู สียชีวิต 29 คน ทรัพย์สินเสียหายเป็ นมูลค่ารวม 1.28 พันล้ าน
บาท โดยในจํานวนนี ้เป็ นเหตุอคั คีภยั 149 ครัง้ ซึง่ เกิดขึ ้นกับอาคารพาณิชย์ โรงแรม ห้ างสรรพสินค้ า และอาคาร
สูง โดยส่วนใหญ่เป็ นอาคารมีคนใช้ เป็ นจํานวนมาก ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั ประเทศไทยจะมีกฎหมายและมาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภยั ที่ได้ รับการพัฒนามากขึ ้น แต่จากสถิติดงั กล่าวสามารถบ่งชี ้ได้ วา่ อัตราการเกิดอัคคีภยั
ภายในประเทศนันยั
้ งมีสงู อยู่ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการควบคุมดูแลระบบค วามปลอดภัยด้ านอัคคีภยั ให้ เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดยังทําได้ ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
การทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟของวัสดุที่ใช้ ในงานก่อสร้ างและตกแต่งภายในอาคารเป็ นอีกสิ่งหนึง่
ที่จําเป็ นอย่างยิ่งในการลดการเกิดอัคคีภยั ในประเทศไทย เนื่องจากผลจากการทดสอบนี ้ทําให้ ทราบถึงระดับ
ความอันตรายทางอัคคีภยั ของวัสดุตา่ งๆ ซึง่ สามารถนําไปสูก่ ารเลือกใช้ วสั ดุในการก่อสร้ างและตกแต่งภายใน
อาคารได้ อย่างเหมาะสม การทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ ของวัสดุสามารถดําเนินการได้ โดย
เครื่ อง Cone calorimeter ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM E1354 (American society for testing and
materials) อย่างไรก็ตามเครื่ อง Cone calorimeter ในประเทศไทยยังเป็ นเครื่ องมือที่ขาดแคลนอย่างยิ่ง การ
นําเข้ าเครื่ อง Cone calorimeter จากต่างประเทศนันยั
้ งคงมีราคาที่สงู มาก ราคาโดยประมาณไม่ตา่ํ กว่า 3 ล้ าน
บาท (www.fire-testing.com) ผู้วจิ ยั ได้ เล็งเห็นความสําคัญของเครื่ องมือ Cone calorimeter นี ้และได้ ทําการ
พัฒนาเครื่ องมือโดยทําการประยุกต์ใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆที่สามารถหาได้ ภายในประเทศให้ มากที่สดุ เพื่อทําให้
ค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างเครื่ องมือทดสอบลดลง อย่างไรก็ตามเพื่อให้ เครื่ อง Cone Calorimeter ที่กําลังพัฒนา
สามารถทํางานได้ เทียบเคียงกับเครื่ องมือนําเข้ าจากต่างประเทศที่มรี าคาสูง ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั จึงขอเสนอโครงการวิจยั
นี ้เพื่อพัฒนาเครื่ องทดสอบพฤติกรรมการจุดติดของวัสดุนี ้ ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ มี
การศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ ของวัสดุเป็ นจํานวนมาก ดังแสดงตัวอย่างใน
รายงานของ (Janssens,1991), ( Atreya,1998), (Babrauskas, 2002) สําหรับพฤติกรรมการจุดติดไฟของไม้
และ (Tewarson,1995) สําหรับการเผาไหม้ ของวัสดุสงั เคราะห์ เช่น พลาสติก และวัสดุจากธรรมชาติเช่น ไม้
ภายใต้ สภาวะเพลิงไหม้ สําหรับการเผาไหม้ ของวัสดุสงั เคราะห์ นักวิจยั หลายกลุม่ ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการ
จุดติดไฟและการเผาไหม้ ของไม้ หลายชนิดด้ วย Cone calorimeter ตัวอย่างเช่น (Suuberg,1994) ได้ ศกึ ษา
พฤติกรรมการจุดติดไฟของไม้ และผลิตภัณฑ์จากเซลลูโลส ( cellulosic material) (Quintiere. Harkleroad,
1984) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการจุดติดไฟและการลามไฟของ ไม้ อดั ( plywood) และ ผลิตภัณฑ์จากเซลลูโลสอีก
หลายชนิด (Spearpoint. Quintiere) ได้ ศกึ ษาการจุดติดไฟแบบไพล็อต ( piloted ignition) และการเผาไหม้ ของ
ไม้ 4 ชนิดประกอบด้ วย redwood, red oak, douglas fir, maple, และ (Boonmee. Quintiere) ได้ ทําการศึกษา
การจุดติดไฟด้ วยตัวเอง ( auto ignition) ของไม้ redwood เป็ นต้ น กระบวนการจุดติดไฟและการเผาไหม้ ของไม้
เมือ่ ไม้ ได้ รับความร้ อนจากฟลักซ์ความร้ อนภายนอก ไม้ จะเปลีย่ นสภาพกลายเป็ นไอเชื ้อเพลิง (fuel gas) และ
เถ้ าถ่านที่ไม่สามารถเผาไหม้ ได้ ( residual) กระบวนการที่ไม้ เปลี่ยนสภาพเนื่องจากความร้ อน เรี ยกว่า
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กระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis process) หรื อ กระบวนการแยกสลายด้ วยความร้ อน อัตราการเกิดไพโรไลซิส
ของไม้ จะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้นอัตราการเกิดไพโรไลซิสจะเพิ่มขึ ้นแบบเอ็ กโปเน็นเชียล
(exponential rate) ซึง่ ทําให้ อตั ราการเกิดไพโรไลซิสเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วที่อณ
ุ หภูมิสงู
ในประเทศไทยการศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟของวัสดุยงั มีจํานวนน้ อย ตัวอย่างของงานวิจยั มีดงั นี ้
เช่น การทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟแบบ auto-ignition ของไม้ (อรรถพร, 2551) และแบบ Piloted ของ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ (ศิริ เวทย์ , 2553) และพลาสติก (กิตติ, 2554) ผลจากงานวิจยั นี ้ที่สําคัญประกอบด้ วย ฟลักซ์
ความร้ อนวิกฤตสําหรับการจุดติดไฟ สามารถใช้ เป็ นดัชนีสําหรับลําดับความเสี่ยงภัยจากอัคคีภยั ของ
ไม้
ผลิตภัณฑ์จากไม้ และพลาสติกที่ใช้ ในงานก่อสร้ างและตกแต่งอาคารภายในประเทศ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟของวัสดุสามารถทําได้ โดยการใช้ เครื่ องมือสําหรับทดสอบพฤติกรรม
การจุดติดไฟที่พฒ
ั นาขึ ้น (Cone calorimeter) โดยวิธีการทดสอบจะเป็ นไปตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ASTM
E1354 ใน Figure 1 และ Figure 2 การทดสอบกระทําโดยการนําชิ ้นวัสดุทดสอบขนาดพื ้นที่หน้ าตัดไม่เกิน
10x10 ตารางเซนติเมตรรับฟลักซ์ความร้ อน ( radiant heat flux) จากแผงโคนความร้ อน ( Cone heater) ซึ่งเป็ น
การจําลองสภาวะการแผ่รังสีความร้ อนที่วตั ถุได้ รับขณะเกิดเพลิงไหม้ เมื่อชิ ้นวัสดุทดสอบได้ รับฟลักซ์ความร้ อน
จนกระทังอุ
้ ณหภูมิผิวของวัสดุเพิ่มขึ ้นจนถึง อุณหภูมิติดไฟ (ignition temperature) วัตถุสามารถจุดติดไฟได้ โดย
การอาศัยการเหนี่ยวนําจากเปลวไฟขนาดเล็กเรี ยกว่า เปลวไฟไพล็อต ( piloted flame) เมื่อฟลักซ์ความร้ อนที่ตก
กระทบผิววัตถุลดลง เวลาที่ใช้ ในการจุดติดไฟของวัตถุจะเพิ่มขึ ้น ฟลักซ์ความร้ อนตํา่ ที่สดุ ที่วตั ถุสามารถจุดติดไฟ
ได้ เรี ยกว่า ฟลักซ์ความร้ อนวิกฤต (critical heat flux)

Figure 1 Cone calorimeter (ASTM E1354)

Figure 2 Enlargement of a Cone heater and Ignition

ในการทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ ของวัสดุ ข้ อมูลที่ได้ จากการทดสอบประกอบด้ วย
1.เวลาจุดติดไฟ (ignition time)
2.ฟลักซ์ความร้ อน (heat flux)
อุปกรณ์สําคัญของเครื่ อง Cone calorimeter ประกอบด้ วยชุดขดลวดความร้ อน Cone heater และ
อุปกรณ์ควบคุมเครื่ อง และระบบ Smoke exhaust hood โดยในส่วนนี ้ได้ ดาํ เนินการพัฒนาชุดขดลวดให้ ความ
ร้ อน Cone heater ใน Figure 3 และ ชุดโต๊ ะรวมถึงระบบระบบ Smoke exhaust hood ใน Figure 4
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Figure3 Cone heater and ignition

Figure4 Table and smoke exhaust hood system

ผลและวิจารณ์

เนื่องจากพื ้นที่ในการนําเสนอบทความมีจํากัด บทความฉบับนี ้จึงนําเสนอผลการทดลองเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์แผ่นใยไม้ อดั ชนิดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) ความหนา 6 มิลลิเมตรใน Figure 5 ผลที่ได้ จาก
การทดลองจะประกอบไปด้ วย ฟลักซ์ความร้ อนวิกฤติและเวลาการจุดติดไฟแบบ piloted ใน Table 1 ซึง่ ผู้เขียน
อยากให้ เห็นความแตกต่างระหว่างเครื่ องมือทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟของวัสดุท่ีพฒ
ั นาขึ ้นกับงานวิจยั
(ศิรเวทย์, 2553) บทความฉบับนี ้จึงนําเสนอผลของการเปรี ยบเทียบ ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง root
mean squared (rms)
Research
Research of Sirawet (2553)

t ig (s)

.
q "crit ( kW m2 )

Figure 5 Relations between ignition time and heat flux of wood MDF thickness 6 mm.
Table 1

Research ( kW m2 ) Research of Sirawet ( kW m2 ) Percent error
6
11.02
6.7
MDF (6mm)
Wood

ผลการทดลองของการจุดติดไฟและฟลักซ์ความร้ อนวิกฤติสําหรับการจุดติดไฟแบบ piloted ของเครื่ อง
ทดสอบที่พฒ
ั นาขึ ้นกับ งานวิจยั (ศิรเวทย์ , 2553) จาก Figure 5 ฟลักซ์ความร้ อนวิกฤติและเวลาการจุดติดไฟ
แบบ piloted จะเห็นได้ วา่ แนวโน้ มของกราฟฟลักซ์ความร้ อนที่ใช้ ในการจุดติดไฟ และ เวลาที่ใช้ ในการจุดติดไฟ
มีแนวโน้ มไปในทิศทางเดียวกัน จึงนํามาเปรี ยบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างผลของเครื่ องทดสอบการจุด
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ติดไฟที่พฒ
ั นาขึ ้นกับงานวิจยั (ศิรเวทย์, 2553) ซึง่ การวิเคราะห์เพื่อหาค่าความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่ กําลังสอง root
mean squared (rms) (Pindyck. Rubinfeld, 1998) ได้ แนะนําการหาค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง
root mean squared (rms) จากสมการ
∑ (ε 2 )
N

rms =

(1)

โดย ε คือ ค่าความแตกต่าง
เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิของเครื่ องทดสอบที่พฒ
ั นาขึ ้นนันทํ
้ าได้ คอ่ นข้ างยากจึงส่งผลให้ ได้ ฟลักซ์
ความร้ อนที่ใช้ ไม่เท่ากัน เวลาที่ใช้ ในการจุดติดไฟจึงไม่เท่ากัน ในการเปรี ยบเทียบกันนันต้
้ องกําหนดกราฟใหม่
ให้ เป็ นกราฟเส้ นตรงของแต่ละช่วงฟลักซ์ความร้ อน (piecewise linear) โดยนํา Figure 5 มาสร้ างกราฟใหม่
เพื่อที่จะเปรี ยบเทียบกันได้ ในการหาค่ากึง่ กลางของกราฟ (midpoint) จากสมการ โดยนําค่าที่ได้ ไปแทนใน
สมการเส้ นตรงจากเครื่ องทดสอบที่พฒ
ั นาขึ ้นและ งานวิจยั (ศิรเวทย์ , 2553) เพื่อหาค่า rms โดยจะทําการแบ่ง
ค่าออกเป็ น 2 ช่วง ดัง Table 2 และกราฟเส้ นตรงแต่ละช่วง ฟลักซ์ความร้ อน (piecewise linear) ของวัสดุ
ทดสอบแสดงใน Figure 6

X

t ig (s)

Research
Research of Sirawet (2553)

6

X

5

X

X

4

X

3

X

2

.
q "crit ( kW m2 )

Table 2
Range of heat flux
(kW/m2 )
40-50
30-40
20-30

15-20
10-15
5-10

1

Figure 6Graph piecewise linear of wood MDF thickness 6 mm.
Midpoint

x1 = 44.45
x 2 = 35.30

Research

y = -1.2143X + 90.345
y = -3.1615X + 169.21
x 3 = 25.38 y = -9.319X + 358.86
sum
average
root mean square
x 4 = 15.20 y = -50.155X + 1236.80
x 5 = 9.00 y = -185X + 2544.80
x 6 = 7.25 y = -310.94X + 3590.10
sum
average
root mean square

Research of sirawet

ε = (y − y′)

y′ = -1.087X + 74.804
y′ = -2.834X + 145.25
y′ = -8.4667X + 311.95

97.66
153.74
639.01
890.41
296.80
17.23
3523.99
1330.06
139752.61
144606.66
48202.22
219.55

y′ = -61.146X +1344.50
y′ = -110.33X + 1836.30
y′ = -11X + 1041.70
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สรุ ป

จากผลการทดลองของผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่ได้ จากเครื่ องมือสําหรับทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟ แบบ
piloted ของ เครื่ องมือทดสอบการจุดติดไฟของวัสดุท่ีพฒ
ั นาในงานวิจยั นี ้ได้ นําไปใช้ ทดสอบการจุดติดไฟแบบ
piloted ของวัสดุทดสอบแผ่นใยไม้ อดั ความหนาแน่นชนิดปานกลาง (MDF) หนา 6 มิลลิเมตร จากผลการทดสอบ
เมื่อนําไปเปรี ยบเทียบผลการทดลองที่ได้ จากเครื่ องทดสอบการจุดติดไฟซึง่ นําเข้ าจากต่างประเทศ ผลจากการ
เปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นว่า ค่าฟลักซ์ความร้ อนวิกฤตที่หาได้ จากงานวิจยั นี ้จะแตกต่างจากค่าที่หาได้ จากเครื่ องที่
นําเข้ าจากต่างประเทศเป็ น 11 % สําหรับไม้ MDF ในการเปรี ยบเทียบ ความสัมพันธ์ของ เวลาการจุดติดไฟซึง่
แปรผกผันกับฟลักซ์ความร้ อนที่ตกกระทบ ผิววัตถุ โดยแบ่งช่วงข้ อมูลที่พิจารณาในลักษณะ piecewise linear
การเปรี ยบเทียบกันนันได้
้ อาศัยหลักการทางวิชาสถิติ โดยใช้ วิธีการหาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง root
mean square (rms) จากงานวิจยั ของ ( Spearpoint,2001) ได้ ทดลองแล้ วว่าที่ heat flux น้ อยกว่า 20 kW m 2
วัสดุทดสอบไม้ จะกลายเป็ นถ่านก่อนการจุดติดไฟจะเกิดขึ ้น ซึง่ ปริ มาณการกลายเป็ นถ่านของไม้ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เนื่องจากเป็ นวัสดุธรรมชาติ ดังนันความหนาของถ่
้
านมีผลโดยตรงกับการจุดติดไฟ ในบางครัง้ ถ่านที่
เกิดขึ ้นอาจจะเปลี่ยนไปเป็ นขี ้เถ้ าจึงทําให้ คณ
ุ สมบัติของไม้ เปลี่ยนแปลงไป แต่ที่ heat flux มากกว่า 20 kW m 2
วัสดุทดสอบไม้ จะจุดติดไฟอย่างรวดเร็ วก่อนเกิดชันถ่
้ าน จากการทดลอง สําหรับไม้ MDF มีคา่ rms เท่ากับ
219.55 ที่ heat flux น้ อยกว่า 20 kW m 2 และมีคา่ rms เท่ากับ 17.23 ที่ heat flux มากกว่า 20 kW m 2
ั ้ านจํานวนมาก
สาเหตุท่ีทําให้ คา่ rms มีคา่ สูงในช่วง heat flux น้ อยกว่า 20 kW m 2 เนื่องจากพบว่ามีชนถ่
เกิดขึ ้นที่ผิวหน้ าชิ ้นทดสอบก่อนเกิดการจุดติดไฟ
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การควบคุมรอบเดินเบาเครื่องยนต์ ดีเซลเชือ้ เพลงร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ด้ วยตัวควบคุมแบบฟั ซซี่
Idle Speed Control of Dual Fuel Diesel Engine with Natural Gas using Fuzzy Controller
กิตติพงษ์ เยาวาจา1* และ วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย2
Kittipong Yaovaja1* and Withit Chatlatanagulchai2

บทคัดย่ อ

เครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเครื่ องยนต์ดีเซลที่ถูกดัดแปลงให้ สามารถใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนเชือ้ เพลิงดีเซลเดิม เครื่ องยนต์ดีเซลเชือ้ เพลิงร่ วมนัน้ ไม่ได้ ถูกดัดแปลงกลไกของ
เครื่ องยนต์ทําให้ เครื่ องยนต์ยงั คงมีกําลังอัดสูง ซึง่ มีความทนทานและมีประสิทธิภาพเครื่ องยนต์สงู แต่จะใช้ ระบบ
ควบคุมที่มีซบั ซ้ อนเพียงพอเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่ องยนต์อย่างเหมาะสม โดยระบบควบคุมเครื่ องยนต์นนั ้
มีหลายประเภทซึง่ ประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป เนื่องจากการทํางานที่แตกต่างกัน ในงานวิจยั นี ้ใช้ ชุดควบคุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถควบคุมได้ ทงการทํ
ั้
างานของหัวฉีดดีเซลทัง้ 4 หัวฉีด และหัวฉีดก๊ าซธรรมชาติอีก 4
หัวฉี ด ทํ าให้ ส ามารถควบคุมเครื่ องยนต์ ไ ด้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เครื่ องยนต์ ดี เ ซลเชื อ้ เพลิ ง ร่ วมที่ ใ ช้ ท ดลอง
ดัดแปลงมาจากเครื่ องยนต์ดีเซลโตโยต้ า รหัส 2KD-FTV (VNT) แบบ 4 สูบ ขนาดความจุ 2.5 ลิตร โดยใน
งานวิจัยนี ท้ ําการทดลองการควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์ดังกล่าวโดยใช้ ตัวควบคุมแบบฟั ซซี่ เพื่อปรั บ
ระยะเวลาการเปิ ดของหัวฉีดดีเซล ซึง่ สามารถควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์ได้ เป็ นอย่างดี

ABSTRACT
Dual Fuel Diesel engine with natural gas is a modified Diesel engine in order to replace the
conventional Diesel fuel with the alternative fuel. Because the mechanical system of the engine is not
modified and the engine still has high compression ratio, the engine robustness and the engine
efficiency are high. On the other hand, the engine needs a sophisticated controller that generates
appropriate control command. There is a numerous of the controller which gives difference
performance due to variation in operating method. In this research, electronic control unit was applied
to control both four Diesel injectors and four gas injectors which gave worthy control performance.
The test engine was modified from a 2KD-FTV Toyota Diesel engine; 2.5 liters four-cylinder engine.
This paper shows the experimental results of idle speed control by using a fuzzy controller. The
proposed controller adjusted the Diesel injection duration and showed excellent control performance.
Key words: Diesel-Dual-Fuel Engine, Idle Speed Control, Fuzzy Controller
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คํานํา

เครื่ องยนต์ดีเซลเป็ นเครื่ องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความทนทานสูง เครื่ องยนต์นี ้จึงได้ รับความ
นิยมในการนําไปใช้ ในเชิงพาณิ ชย์ อย่างมาก ซึง่ ทําให้ มีความต้ องการใช้ นํา้ มันเชือ้ เพลิงสูงมากเช่นกัน ประเทศ
ไทยนันต้
้ องนําเข้ านํ ้ามันดิบจากต่างประเทศมหาศาล โดยในปี พ.ศ. 2556 นันมี
้ มลู ค่า 1.07 ล้ านล้ านบาทต่อปี
โดยนํา้ มันสําเร็ จรู ปที่ประเทศไทยใช้ มีมูลค่า 1.33 ล้ านบาทนันถู
้ กนํามาใช้ ในภาคขนส่งประมาณครึ่ งหนึ่ง และ
นํ ้ามันดีเซลถูกนํามาใช้ ในภาคขนส่งเท่ากับร้ อยละ 40.21 ของเชื ้อเพลิงทังหมด
้
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน, 2556) ซึง่ เป็ นจํานวนเงินมหาศาลที่สญ
ู เสียไป
การทดแทนการนํ าเข้ าเชื อ้ เพลิ ง ดี เ ซลซึ่ง มี ร าคาเพิ่ มขึ น้ หรื อลดลงอย่ างไม่แ น่ น อนด้ ว ยการใช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ (Natural Gas) ที่สามารถขุดได้ จากในประเทศไทยจึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ โดยก๊ าซธรรมชาติที่ถูกขุด
ขึ ้นมาจากในประเทศไทยมีสว่ นประกอบหลักคือ ก๊ าซมีเทนประมาณร้ อยละ 75 ก๊ าซอีเทนประมาณร้ อยละ 6 และ
มีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ประมาณร้ อยละ 13 ซึง่ มีค่าความร้ อนเฉลี่ย 34.17 MJ/Kg ซึง่ แม้ มีค่าความร้ อนน้ อย
กว่านํ ้ามันดีเซลที่ค่าความร้ อนเฉลี่ย 42.8 MJ/Kg แต่เนื่องจากราคาก๊ าซธรรมชาติในประเทศที่ตํ่าทําให้ ราคาค่า
เชื ้อเพลิงตํ่ากว่าถึงสามเท่า
ยานยนต์ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติจะถูกติดตังระบบก๊
้
าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas, CNG)
หรื อบางครัง้ เรี ยกว่าก๊ าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle, NGV) ก๊ าซธรรมชาตินนจะถู
ั้
กอัด
ให้ มีแรงดันสูงที่ประมาณ 200 บาร์ (200 เท่าของบรรยากาศ) และบรรจุภายในถังเหล็กหรื อวัสดุใยแก้ วผสมหรื อ
เส้ นใยคาร์ บอน ก๊ าซธรรมชาติจะถูกนําไปใช้ โดยผ่านระบบลดแรงดัน (Pressure Regulator) หรื อบางครัง้ นิยม
เรี ยกว่าหม้ อต้ ม เพื่อลดแรงดันให้ ตํ่าลงก่อนที่จะเข้ าสูเ่ ครื่ องยนต์
หากจําแนกประเภทของเครื่ องยนต์ดีเซลที่ดดั แปลงให้ สามารถใช้ ก๊าซธรรมชาติได้ นนสามารถแบ่
ั้
งออก
ได้ เป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงอย่างเดียว และประเภทที่นํ ้ามันดีเซลร่ วมกับก๊ าซ
ธรรมชาติ กรณีแรกเรี ยกว่า Dedicated Engine เครื่ องยนต์จะถูกดัดแปลงให้ กําลังอัดของเครื่ องยนต์ตํ่าลงให้
เหมาะสมกับ การใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ และเปลี่ ย นไปใช้ ร ะบบหัว เที ย นจุ ด ระเบิ ด ผลที่ ต ามมาคื อเครื่ องยนต์ มี
ประสิทธิ ภาพตํ่า ความทนทานของกระบอกสูบตํ่า และค่าใช้ จ่ายในการดัดแปลงสูง ในงานวิจัยนีจ้ ึงนําเสนอ
เครื่ องยนต์ประเภทหลังคือ เครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วม (Diesel-Dual-Fuel Engine, DDF) ซึง่ มีค่าใช้ จ่ายใน
การดัดแปลงตํ่ากว่า เครื่ องยนต์มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง
เครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วม ส่วนใหญ่มีหลักการทํางานคือใช้ กลไกของเครื่ องยนต์ดีเซลเดิมทังหมด
้
ซึง่
มีอาศัยการอัดของกระบอกสูบของเครื่ องยนต์ในการเผาไหม้ (Compression Ignition, CI) ซึง่ เครื่ องยนต์ดีเซล
ปั จจุบนั นิยมใช้ การจ่ายเชื ้อเพลิงแบบฉีดตรง (Direct Injection) คือมีหวั ฉีดนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่สามารถฉีดนํ ้ามัน
ดีเซลด้ วยแรงดันสูงเข้ าไปภายในกระบอกสูบของเครื่ องยนต์ได้ โดยตรง โดยเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมจะถูก
ติดตังระบบจ่
้
ายก๊ าซธรรมชาติที่มีแรงดันประมาณ 3 บาร์ เพื่อให้ ก๊าซนัน้ ผสมกับอากาศก่อนที่จะไหลเข้ าไปใน
กระบอกสูบของเครื่ องยนต์
ความแตกต่างของระบบเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมส่วนหนึ่งอยู่ที่ระบบควบคุมเครื่ องยนต์ โดยส่วน
ใหญ่แล้ วนิยมใช้ ระบบควบคุมก๊ าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียว และยังคงใช้ ระบบควบคุมเครื่ องยนต์เดิมของรถยนต์
ที่มาจากโรงงานผลิต ดังนันเครื
้ ่ องยนต์จึงไม่สามารถทํางานได้ อย่างสมบรู ณ์ ซึง่ ทําให้ เกิดปั ญหาต่างๆนานา เช่น
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การใช้ อตั ราส่วนก๊ าซธรรมชาติตํ่าซึง่ ส่งผลต่อความประหยัด เครื่ องยนต์มีประสิทธิภาพตํ่าเนื่องจากเครื่ องยนต์มี
โอกาสเกิดการเสียหาย เช่น เครื่ องยนต์เกิดการน็อก (Engine Knock) รวมทังปั
้ ญหาที่เครื่ องยนต์ทํางานได้ ไม่
ราบเรี ยบ โดยปั ญหาต่างๆ มีสาเหตุมาจากระบบควบคุมทํางานได้ ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ
ในความเป็ นจริ งแล้ วการเผาไหม้ ภายในเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมมีหลากหลายรู ปแบบมาก โดยเมื่อ
ใช้ ปริ มาณก๊ าซธรรมชาติน้อยหรื อจังหวะการฉีดนํ ้ามันเชื ้อเพลิงดีเซลที่บริ เวณใกล้ จุดศูนย์ตายบนของเครื่ องยนต์
การเผาไหม้ ข องเครื่ อ งยนต์ นัน้ อาจจะมี ลัก ษณะคล้ า ยการเผาไหม้ แ บบดี เ ซล (Conventional Diesel
Combustion) แต่จะมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้ อยเนื่องจากจะมีระยะเวลาการเผาไหม้ นานมากยิ่งขึ ้น และทําให้
ความร้ อนสะสมในเครื่ องยนต์ ไ ด้ มากขึน้ ส่งผลให้ ร ะบบระบายความร้ อนเครื่ องยนต์ ต้ องทํ างานสูง ขึน้ หรื อ
เครื่ องยนต์อาจจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นได้ ในกรณีนี ้หากเครื่ องยนต์ทํางานอยู่ที่ภาระตํ่า การปรับจังหวะการฉีดนํ ้ามัน
ดีเซลล่วงหน้ าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดมลพิษได้ (Abd Alla et al., 2002) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Papagiannakis et al. (2007) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการเผาไหม้ แบบสองโซนในเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมด้ วย
การฉีดนํ ้ามันแบบนําร่ อง ซึง่ พบว่า การเผาไหม้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ความดันในกระบอกสูบและมีมลพิษตํ่าลง
หากก๊ าซธรรมชาติผสมกับอากาศคลุกเคล้ าอย่างดี การเผาไหม้ นัน้ จะมีการระยะเวลาการเผาไหม้ ที่
รวดเร็ ว (Lee et al., 2003) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Kusaka and Okamoto (2000) ที่แสดงผลการจําลอง
ด้ วยโปรแกรมพลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณ (Computational fluid dynamics, CFD) พบว่าการเผาไหม้ นนจะมี
ั้
อุณหภูมิการเผาไหม้ ตํ่า และอุณหภูมิไอเสียตํ่า เครื่ องยนต์จึงมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีการสูญเสียความร้ อน
ตํ่ากว่าเครื่ องยนต์ดีเซล นอกจากนันจากการวิ
้
จยั ด้ านการเผาไหม้ ของเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมพบว่า การเผา
ไหม้ มีความซับซ้ อน และต้ องอาศัยระบบควบคุมที่ดีเพื่อให้ เครื่ องยนต์ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่ องยนต์นนมี
ั ้ หลายสภาวะ ได้ แก่ การเร่ งความเร็ ว การลดความเร็ ว การรักษาความเร็ ว
คงที่ และรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ จากการใช้ งานในเมืองที่มีจราจรหนาแน่นพบว่าเครื่ องยนต์จะทํางานที่สภาวะ
รอบเดินเบาบ่อยมากหรื อราวหนึง่ ในสาม การควบคุมเครื่ องยนต์ดงั กล่าวเพื่อให้ สามารถทํางานได้ ดีที่รอบเดินเบา
ร่ วมกับก๊ าซธรรมชาติได้ พบได้ น้อยมาก สาเหตุหนึ่งมาจากผู้วิจยั ส่วนใหญ่ไม่สามารถออกแบบระบบควบคุมการ
ฉีดนํ ้ามันดีเซลได้ เนื่องจากต้ องควบคุมการฉีดนํ ้ามันดีเซลแต่ละสูบด้ วยคําสัง่ (Pulse) ที่มีความเร็ วสูง จํานวน 1
ถึง 3 ครั ง้ ต่อรอบการทํางานของเครื่ องยนต์ โดยแต่ละคําสัง่ จะมีค่าความกว้ างสัญญาณ (Pulse width) อยู่
ระหว่าง 0.3 ถึง 1 มิลลิวินาที นอกจากนันเครื
้ ่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมมีความซับซ้ อนสูง จึงเหมาะสําหรับระบบ
ควบคุมขันสู
้ ง
ทีมผู้วิจัยได้ พัฒนาระบบควบคุมสําหรั บเครื่ องยนต์ดีเซลเชือ้ เพลิงร่ วมหลากหลายรู ปแบบ ซึง่ สามารถ
พัฒนาระบบควบคุมที่สามารถทํางานร่ วมกับระบบเครื่ องยนต์เดิมได้ โดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาระบบควบคุมต่างๆของ
เครื่ องยนต์ดงั กล่าว ได้ แก่ ระบบทางเดินอากาศของเครื่ องยนต์ (Chatlatanagulchai et al., 2010) ระบบป้องกัน
การน็อกของเครื่ องยนต์ (Yaovaja and Chatlatanagulchai, 2014) และระบบแรงดันนํ า้ มันเครื่ องยนต์
(Chatlatanagulchai et al., 2015) เป็ นต้ น ในงานวิจยั นี ้ได้ นําเสนอระบบควบคุมแบบฟั ซซี่ที่สามารถควบคุมรอบ
เดินเบาได้ อย่างดี ซึง่ ควบคุมแบบฟั ซซี่ถูกนํามาแทนตัวควบคุมทัว่ ไปแบบพีไอดีเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
รอบเครื่ องยนต์ ดีเซลขนาดใหญ่ และเครื่ องยนต์ เรื อเดินทะเลเพื่ อลดความไม่แน่ นอนจากสิ่งรบกวนภายนอก
(Lynch, 2005; Farouk, 2012; Di et al., 2015)
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อุปกรณ์ และวิธีการ

เครื่ องยนต์ ดีเซลเชือ้ เพลิงร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ

ในงานวิจยั นี ้ใช้ เครื่ องยนต์ดีเซลโตโยต้ า รหัส 2KD-FTV (VNT) แบบ 4 สูบ ขนาดความจุ 2.5 ลิตร ซึง่ มี
กําลังงานสูงสุด 106 kW ที่ 3,600 รอบต่อนาที มีแรงบิดสูงสุด 343 Nm ที่ 2,400 รอบต่อนาที อัตราส่วนกําลังอัด
เครื่ องยนต์ 17.4:1 โดยได้ ถูกดัดแปลงเป็ นเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมแล้ ว (Figure 1, Left) ซึง่ เครื่ องยนต์อยู่
ภายในรถพิกอัปโตโยต้ ารุ่ น Hilux Vigo Champ ที่ได้ ติดตังระบบก๊
้
าซธรรมชาติแล้ ว (Figure 1, Right) ขณะ
ทดลองอาศัยคนขับหนึง่ คน โดยระบบเชื ้อเพลิงเครื่ องยนต์จะถูกควบคุมด้ วยระบบที่ได้ ออกแบบไว้

Figure 1 (Left) Toyota 2KD-FTV (VNT), (Right) Toyota Hilux Vigo Champ
แผนภาพของเครื่ องยนต์ดีเซลเชือ้ เพลิงร่ วม (Figure 2) แสดงให้ เห็นอุปกรณ์ ต่างๆของเครื่ องยนต์
ประกอบด้ วยระบบทางเดินอากาศและระบบทางเดินนํา้ มันเชือ้ เพลิง โดยหัวฉี ดก๊ าซธรรมชาติจะถูกติดตังไว้
้ ที่
บริ เวณหน้ าวาล์วไอดีของแต่ละสูบ จํานวน 4 หัวฉีด โดยก๊ าซธรรมชาติจะถูกจ่ายสัมพันธ์กบั จังหวะการดูดอากาศ
ของแต่ละกระบอกสูบ เพื่อให้ ก๊าซไหลเข้ าไปยังเครื่ องยนต์ได้ อย่างแม่นยํา
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Figure 2 Schematic of air-path system and fuel-path system in the DDF engine
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ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
งานวิจยั นี ้ใช้ ชดุ ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit, ECU) สําหรับควบคุมเครื่ องยนต์
ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ โดยใช้ Engine Control Module (ECM) (Figure 3, Left) ซึง่ ทีมผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาชุด
ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Figure 3, Right) เพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกับระบบควบคุมเดิมของเครื่ องยนต์ได้
ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิ กส์นีท้ ําหน้ าที่ควบคุมสัญญาณสั่งงานของระบบเชื อ้ เพลิง ได้ แก่ คําสัง่ การฉี ดของ
นํ ้ามันดีเซลทัง้ 4 หัวฉีด และคําสัง่ การจ่ายก๊ าซธรรมชาติทงั ้ 4 หัวฉีด

Figure 3 (Left) Engine Control Module (ECM), (Right) DDF Engine Electronic Control Unit (ECU)
ระบบควบคุมรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ แบบฟั ซซี่
การออกแบบระบบควบคุม รอบเดิ นเบาสําหรั บ เครื่ องยนต์ ดี เซลเชื อ้ เพลิงร่ วมนัน้ (Figure 4) จะมี
สัญญาณอ้ างอิง (Set-point) เป็ นค่าความเร็ วรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ที่หน่วยรอบต่อนาที (RPM) ส่วนสัญญาณ
ป้อนกลับนัน้ เป็ นความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ (Engine Speed) ซึง่ อ่านค่าได้ จากสัญญาณจากเซนเซอร์ ประเภท
แม่เหล็กเหนี่ยวนํา ที่ติดตังไว้
้ สองจุดคือ ที่เพลาเพลาข้ อเหวี่ยง (Crank Shaft) และที่เพลาลูกเบี ้ยว (Cam Shaft)
เมื่อนําสัญญาณอ้ างอิงมาลบค่าที่อา่ นได้ จะได้ คา่ ผิดพลาด (Error) ที่ใช้ ในการควบคุมรอบเดินเบา โดยสัญญาณ
ขาเข้ าของตัวควบคุมแบบฟั ซซี่คือ ค่าผิดพลาด ค่าปฎิยานุพนั ธ์คา่ ผิดพลาด
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Duration
Set-point +

-

Error

+

a1
1

s

Engine Speed

a2

b

Fuzzy
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+

Engine
Drive Unit
(EDU)
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Figure 4 Idle Speed Control of DDF Engine by using Fuzzy Controller
จุดเด่นของการออกแบบตัวควบคุมแบบฟั ซซีค่ ือ ตัวควบคุมสามารถสร้ างกฎการควบคุมให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของมนุษย์ ได้ ดี ซึ่งแตกต่างกับระบบควบคุมขัน้ สูงส่วนใหญ่ที่อาศัยสมการทางคณิ ตศาสตร์ เพียงอย่าง
เดียว เช่น เมื่อพิจารณาปั ญหาในการควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์นี ้ กรณีที่ระบบควบคุมมีค่าเกนน้ อย การ
ควบคุมรอบเดินเบาอาจจะช้ าทําให้ เครื่ องยนต์ดบั ได้ แต่ที่สภาวะคงที่และสิ่งรบกวนน้ อยรอบเครื่ องยนต์จะนิ่ง แต่
กลับกันในกรณี ที่ระบบควบคุมมีค่าเกนมาก การควบคุมรอบเดินเบาจะทําได้ เร็ วเพราะเครื่ องยนต์ตอบสนองไว
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แต่ที่สภาวะคงที่รอบเครื่ องยนต์จะแกว่ง ดังนันแนวคิ
้
ดในการออกแบบตัวควบคุมแบบฟั ซซี่นี ้คือการปรับเกนของ
ตัวควบคุมที่ช่วงค่าผิดพลาดตํ่าให้ มีคา่ เกนตํ่า (เพื่อควบคุมที่สภาวะคงที่) ส่วนเมื่อมีค่าผิดพลาดสูงให้ ตวั ควบคุม
มีค่าเกนมาก (เพื่อควบคุมให้ เครื่ องยนต์ตอบสนองไว) ซึง่ ตัวควบคุมแบบฟั ซซี่ที่ได้ ออกแบบนี ้นันจะมี
้
คณ
ุ สมบัติ
ดังกล่าวโดยสามารถพิจารณาได้ จากความชันของกราฟพื ้นผิวควบคุม (Control Surface) (Figure 5, Right)
ตัวควบคุมแบบฟั ซซี่มีตวั เกนสเกลค่า (Scaling Gain) ในการแปลงสัญญาณเข้ าทังสองตั
้
ว ให้ อยู่ในช่วง
-1 ถึง 1 ก่อนที่จะเข้ ากระบวนการต่อไป เนื่องจากตัวควบคุมแบบฟั ซซี่นี ้เป็ นลักษณะเซตวิภชั นัยปกติ โดยมีค่า
เอกภพของสรรพสาระอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 ตัว การออกแบบค่าสัมประสิทธิ์ นนั ้ ต้ องออกแบบให้ เหมาะสมกับช่วง
สัญ ญาณขาเข้ าและสัญ ญาณขาออก โดยออกแบบได้ ดัง นี ้ 𝑎𝑎1 = 0.003 , 𝑎𝑎2 = 0.07 และ 𝑏𝑏 = 1 การ
กํ าหนดค่าระดับขัน้ ของความเป็ นสมาชิ ก (Degree of Membership) ของใช้ ฟังก์ ชันภาวะสมาชิ กแบบ
สามเหลี่ยม (Triangular Membership Function) โดยฟั งก์ชนั่ ภาวะสมาชิกของสัญญาณเข้ า “Error” (Figure 5,
Left) และ “Integrated Error” (Figure 5, Center) มีชื่อฟั งก์ ชนั่ ภาวะได้ แก่ “-2”, “-1”, “0”, “1” และ “2”
เรี ยงลําดับจากค่าตํ่าไปสูง ส่วนฟั งก์ชนั่ ภาวะสมาชิกของสัญญาณออกมีจํานวน 5 ค่า ซึง่ เป็ นค่าคงที่ ได้ แก่ -1, 0.1, 0, 0.1 และ 1 ตามลําดับ
ประพจน์วิภชั นัยประกอบข้ อตังเป็
้ นการเชื่อมโยงประพจน์ครบหน่วยด้ วยอินเตอร์ เซกชันวิภชั นัยพื ้นฐาน
แบบค่าตํ่าสุด (Minimum) และตัวแปลงกลับวิภัชนัย (Defuzzification) แบบค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (Weighted
Average) กฎการควบคุมของตัวควบคุมแบบฟั ซซี่นนเป็
ั ้ นแบบสมมาตร และสร้ างพื ้นผิวควบคุมของคําสัง่ หัวฉีด
ดีเซลได้ “Pulse Duration” (Figure 5, Right) โดยเมื่อได้ คา่ คําสัง่ ออกมาแล้ วจะนําไปรวมกับค่าการฉีดดีเซลปกติ
(Nominal Main Duration) และสัง่ คําสัง่ ไปยังระบบขับหัวฉีด หรื อ Electronic Drive Unit (EDU) ที่ทําหน้ าที่
แปลงสัญญาณคําสัง่ ไฟฟ้าแรงดันตํ่าเป็ นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อควบคุมการยกของหัวฉีดดีเซล
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Figure 5 (Left) Membership Function of “Error” input, (Center) Membership Function of “Integrated
Error” input, (Right) Control Surface of Fuzzy Controller

ผลและวิจารณ์ การทดลอง

การควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์นี ้จะควบคุมด้ วยฉีดนํ ้ามันดีเซลเพียงครัง้ เดียวต่อรอบการทํางาน
เรี ยกว่า ฉีดนํ ้ามันดีเซลหลัก (Main Injection) โดยที่จงั หวะการเริ่ มต้ นการฉีดนํ ้ามันดีเซล (Main SOI) นันจะถู
้
ก
ควบคุมไว้ ที่คา่ คงที่ คือ ตําแหน่ง 6 องศาหลังจุดศูนย์ตายบน เนื่องจากเป็ นตําแหน่งที่การเผาไหม้ ของเครื่ องยนต์
ไม่รุนแรง ระบบควบคุมนันจะควบคุ
้
มระยะเวลาการยกของหัวฉีดดีเซลจากความกว้ างสัญญาณ (Pulse Width)
ซึ่งปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 1 มิลลิวินาที (Figure 6, Right) โดยประกอบด้ วยค่าการฉี ดดีเซลปกติ
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(Nominal Main Duration) มีค่าคงที่เท่ากับ 0.5 มิลลิวินาที และถูกรวมกับค่าที่มาจากตัวควบคุมแบบฟั ซซี่เพื่อ
ควบคุมรอบเดินเบา ในขณะที่จะควบคุมปริ มาณการจ่ายก๊ าซธรรมชาติที่แรงดันประมาณ 3 บาร์ ด้ วยการกําหนด
คําสัง่ ของแต่ละหัวฉีดไว้ คงที่ที่ 5 มิลลิวินาที โดยกําหนดจังหวะการจ่ายก๊ าซธรรมชาติสิ ้นสุด (Gas EOI) ไว้ ที่ 240
องศาก่อนจุดศูนย์ตายบนของแต่ละกระบอกสูบเสมอ (เครื่ องยนต์นี ้มีจงั หวะปิ ดวาล์วไอดี IVC ที่ 149 องศาก่อน
จุดศูนย์ตายบน) โดยจังหวะการจุดระเบิดจะเกิดขึ ้นหลังจากฉีดนํ ้ามันดีเซลหลักเล็กน้ อย
การใช้ ก๊าซธรรมชาติในเครื่ องยนต์นี ้จะต้ องการปริ มาณอากาศตํ่ากว่าการเผาไหม้ แบบดีเซลปกติ โดย
การฉีดก๊ าซธรรมชาตินนจะเป็
ั้
นการแทนที่อากาศทําให้ ปริ มาณอากาศลดลงส่วนหนึง่ แล้ ว อุณหภูมิอากาศที่ตํ่าลง
เล็กน้ อยมีผลให้ อากาศมีความหนาแน่นขึน้ เล็กน้ อย อย่างไรก็ตามระบบทางเดินอากาศนัน้ สามารถใช้ ระบบ
ควบคุมเดิมของเครื่ องยนต์ได้ ดี ซึง่ จะทําการหรี่ อากาศบางส่วนโดยจะควบคุมลิ ้นปี กผีเสื ้อ (Throttle) และควบคุม
ลิ ้นไอเสียหมุนวน (EGR Valve) ที่ตําแหน่งคงที่ คือ 30 องศา และ 0 องศาตามลําดับ
การทดลองการควบคุมรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ นัน้ จะทําการทดลองกับรถพิ กอัปโตโยต้ า Hilux Vigo
Champ โดยกําหนดค่าอ้ างอิงของรอบเดินเบาที่ 750 รอบต่อนาที (Figure 6, Left) การทดลองเริ่ มต้ นจาก
ตําแหน่งเกียร์ ว่างที่เวลาประมาณ 0 วินาที โดยทําการเหยียบคลัทซ์เพื่อเข้ าเกียร์ 1 จากนันเมื
้ ่อเวลาประมาณ 2
วินาที ทําการปล่อยคลัทซ์ โดยไม่เหยียบคันเร่ ง เพื่อให้ ระบบควบคุมรอบเดินเบาทํางาน โดยในช่วงเวลาประมาณ
2 วินาทีหลังจากนันรอบเครื
้
่ องยนต์จะตกลงไปตํ่าสุด ประมาณ 640 รอบต่อนาที หลังจากนันอี
้ กประมาณ 1.5
วินาทีระบบควบคุมแบบฟั ซซี่นนจะสามารถควบคุ
ั้
มรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์ไว้ ที่ค่าอ้ างอิงได้ โดยมีสญ
ั ญาณ
ควบคุมคือ ความกว้ างสัญญาณการฉีดนํ ้ามันดีเซลหลัก (Main Diesel Pulse) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.7
มิลลิวินาที (Figure 6, Right)
Engine Speed (RPM)

Main Diesel Pulse (ms)
0.8

800

0.7

750

0.6

700

0.5
0.4

650
Set-point

600

0.3

Engine Speed

0.2

550
500

MainDieselPulse

0.1
0
0

2

4

6

8

10

Time (s)

0

2

4

6

8

10

Time (s)

Figure 6 Experimental Results, (Left) Engine speed compare with its set-point, (Right) Output from the
Fuzzy Controller, Main Diesel Pulse, to control DDF engine

สรุ ป
ปั ญหาของเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมคือ เครื่ องยนต์มีความซับซ้ อนในการเผาไหม้ สงู แต่ส่วนมากใช้
ตัว ควบคุม ที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น ไม่ ส ามารถควบคุ ม การฉี ด นํ า้ มัน ดี เ ซลได้ งานวิ จั ย นี แ้ สดงให้ เห็ น ถึ ง
กระบวนการนําชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมเครื่ องยนต์ดงั กล่าว โดยพิจารณาที่สภาวะรอบเดินเบาซึง่
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ถือว่าเป็ นสภาวะที่ใช้ งานบ่อยสําหรับการขับขี่ในเมือง โดยออกแบบตัวควบคุมแบบฟั ซซี่เพื่อควบคุมรอบเดินเบา
เครื่ องยนต์ ด้วยการปรั บความกว้ างสัญญาณการฉี ดนํ า้ มันดีเซลหลัก ซึ่งตัวควบคุมแบบฟั ซซี่สามารถจํ าลอง
ตรรกะของมนุษย์จากการออกแบบกฎการควบคุมเพื่อให้ เครื่ องยนต์ทํางานได้ อย่างเหมาะสม จากการทดลองกับ
รถพิกอัปโตโยต้ า Hilux Vigo Champ ที่ใช้ เครื่ องยนต์ดงั กล่าว โดยการทดลองเข้ าเกียร์ ให้ รถเคลื่อนที่ไปด้ านหน้ า
โดยไม่เหยียบคันเร่ ง ระบบควบคุมรอบเดินเบาแบบฟั ซซี่สามารถควบคุมรอบเครื่ องยนต์จากที่ค่าตํ่าสุดให้ กลับมา
คงที่ ที่คา่ อ้ างอิงได้ ในเวลา 1.5 วินาที
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การสร้ างนํา้ ค้ างด้ วยเครื่ องทํ าความเย็ นแบบเทอร์ โมอิเ ล็ก ทริ ก
Dew Formation from Thermoelectric Cooler
ฐิ ติพงศ์ กุฎีพันธ์ 1* พิชญ์ นรี ลลิตาภรณ์ 1 และ มณฑล ฐานุตตมวงศ์1
Titipong Kudeepun1* Pichnaree Lalitaporn1 and Monthon Thanuttamavong1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างนํ้าค้ างด้ วยเครื่ องทําความเย็นแบบเทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริก
โดยประยุกต์ใช้ แผ่นเทอร์ โมอิเล็กทริ ก ซึ่งถูกพัฒนามาจากการอาศัยความเย็นที่ได้ ตามปรากฏการณ์ เ พลเที ย ร์
เพื่อให้ เกิดความเย็นจนถึงจุดนํ้าค้ าง และเกิดการควบแน่ นความชื้นในอากาศให้ กลายเป็นหยดนํ้า มีการออกแบบ
ชุดทดสอบเป็น 4 แบบได้ แก่ 1) ชุดควบแน่ นที่อยู่ในระบบปิด (ปิดฝา) 2) ชุดควบแน่ น ที่ มี ก ารสั ม ผั ส กั บ อากาศ
ปกติ (เปิดฝา) 3) ชุดควบแน่ นที่มีการใช้ พัดลมดูดอากาศจากภายในโมเดลออกมาสู่ภายนอก และ4) ชุดควบแน่น
ที่มีการใช้ พัดลมเป่ าลมเข้าภายในโมเดล ผลการศึกษาพบว่าชุดทดสอบที่เหมาะสมที่สุดคือ ชุดควบแน่ นที่มี ก าร
ใช้ พัดลมเป่ าอากาศในทิศทางเข้าภายในโมเดล โดยมีการถ่ายเทมวลอากาศเป็นปั จจัยสําคัญต่อการสร้างนํ้าค้ าง
ด้ วยเครื่ องทําความเย็นแบบเทอร์ โมอิเล็กทริ ก หลังจากนั้นจึงทดสอบอั ต ราเร็วลมของพั ด ลมถ่ า ยเทอากาศที่
แตกต่างกัน พบว่าอัตราเร็ วลมที่เหมาะสมที่สุดคือ 1.4 เมตรต่อวินาที ใช้ กําลังไฟ 20.12 วั ต ต์ ณ อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 31.1°C และ 80% ตามลําดับ สามารถผลิตนํ้าได้ 9.05 มิลลิลิตร ภายในเวลา 2 ชั่วโมง
ABSTRACT
This research was a study of affecting factors for the dew formation from thermoelectric
cooler. There was an application of thermoelectric plates, which were developed by using of
coolness from Peltier effect; to meet the dew point temperature and to condense moisture contents in
the atmosphere into water droplets. Four models were designed, for example, 1) condensation series
in the closed system, 2) condensation series contacted with the atmosphere directly (open system),
3) series by use a fan blow the air from inside system to outside system and 4) condensation series
by use a fan blow the air in the system. The results were found that condensation series by using a
fan blowing the air in the system was the most appropriate model. Air mass flow was the important
factor on water production from the thermoelectric cooler. Finally, the wind velocities to blow the air
in the system was found that the suitable wind velocity was 1.4 m/s with 20.12 watt of energy
requirement to produce the water approximately 9.05 milliliters within 2 hours.

Key Words: Thermoelectric, Peltier effect, condensation, dew
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คํานํา
นํ้าเป็นส่วนประกอบที่พบมากถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นโลก และเป็นปั จจัยสํา คั ญ ต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ของ
มนุษย์เนื่ องจากร่ างกายมีนํ้าเป็นส่วนประกอบหลักประมาณ 2 ใน 3 ของนํ้าหนั กตัว มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของ
ร่ างกายให้ คงที่ช่วยในการลําเลียงอาหาร การไหลเวียนของเลือด และขั บของเสี ย ออกจากร่างกายนอกจากนี้
ร่ างกายจะสูญเสียนํ้าเฉลี่ยประมาณ 2.7-3.2 ลิตรต่อวัน (จิระพร, 2544) ร่ างกายจึงต้ องการนํ้ามาทดแทนในส่ว น
ที่ร่างกายเสียไปดังนั้นในพื้นที่ที่ห่างไกลแหล่งนํ้ามนุษย์จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ หากขาดนํ้า
ในธรรมชาติสัตว์ต่างๆจะใช้ นํ้าค้ างในการดํารงชีวิต จากการสังเกตปรากฏการณ์ของการเกิ ด นํ้า ค้างใน
ธรรมชาตินั้นพบว่า นํ้าค้ างเกิดจากละอองไอนํ้าหรื อความชื้นที่อยู่ในอากาศ โดยปกตินํ้าจะระเหยและแทรกซึมอยู่
ในอากาศ เมื่ออากาศมีความชื้นจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว อากาศจะไม่ ส ามารถกั ก เก็ บ ไอนํ้า ได้อี ก แล้วเปลี่ ย น
สถานะกลายเป็นของเหลวตกลงมาสู่พื้นและเปลี่ยนแปลงสถานะจากไอนํ้าเป็นหยดนํ้านี้เป็นผลมาจากการขจั ด
หรื อเพิ่มความร้อนที่หมุนเวียนอย่างมีระบบ นอกจากนี้การหมุนเวียนของไอนํ้ายังแสดงให้ เห็นว่า รอบตัวเรานั้นมี
ไอนํ้าอยู่ โดยสามารถสังเกตได้ จากการที่มีหยดนํ้าเกาะอยู่บริ เวณภายนอกของแก้ วที่มีนํ้าแข็ งอยู่ เนื่ องจากความ
เย็นจากนํ้าแข็ งทําให้ อุณหภูมิผิวแก้ วเย็นลง ในขณะที่อากาศโดยรอบมีความชื้นคงที่ อากาศที่มากระทบกั บ ผิ ว
แก้ วจะกลั่นเป็นหยดนํ้าเกาะอยู่ที่ผิวดังกล่าว และเมื่อหยดนํ้ามีนํ้าหนั กมากพอก็จะไหลลงสู่พื้นโต๊ะหรือภาชนะ
รองรั บจากการศึกษาวิธีการเก็บนํ้าค้ างที่ผ่านมาพบว่าวิธีการเก็บนํ้าค้ างเพื่อนํ ามาใช้ ประโยชน์นั้นจะต้ องมีการใช้
พื้นที่เป็นจํานวนมากเนื่ องจากนํ้าค้ างจําเป็นต้ องใช้ พื้นที่ผิวในการยึดเกาะ
จากข้อมูลข้างต้ นจึงได้ ศึกษาอุปกรณ์ที่ให้ ความเย็น และสามรถนํ ามาพั ฒ นาในการสร้ างเครื่ องผลิ ต
นํ้าค้ าง จึงพบว่าเทอร์ โมอิเล็กทริ กสามารถนํ ามาใช้ เป็นต้ นกําเนิ ดความเย็นได้ ซึ่งในปั จจุบันมีก ารใช้เทอร์โมอิ เล็กทริ กเป็นส่วนประกอบในตู้เย็นขนาดเล็กเช่น ตู้เย็น USB ตู้เย็นแช่ วั ค ซี น เป็ นต้น โดยเทอร์โมอิ เ ล็ ก ทริกมี
ความสามารถเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้ เป็นความเย็นได้ โดยอาศัยหลักการของปรากฏการณ์เพลเทีย ร์นั่ นคื อ เมื่ อ
ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวงจรจะทําให้ ด้านหนึ่งอุณหภูมิสูงขึ้นและอีกด้ านหนึ่ งมีอุณหภูมิลดลง และถ้ ากลับทิศ
ทางการไหลของกระแสไฟฟ้า(นวภัทรา, 2555) จากข้อมูลนี้ผ้ วู ิจัยจึงนํ าเทอร์ โมอิเล็กทริ กมาประยุกต์ใช้ เป็นเครื่ อง
กําเนิ ดความเย็นของเครื่ องผลิตนํ้าดื่มขนาดพกพา โดยในงานวิจัยนี้จะทําการศึ ก ษาปัจจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ าง
นํ้าค้ างด้ วยเครื่ องทําความเย็นแบบเทอร์ โมอิเล็กทริ ก
อุปกรณ์ และวิธีการ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สร้างนํ้าค้ างสําหรั บผลิตนํ้าโดยนํ าแผ่นเทอร์ โมอิเล็ ก ทริก
มาพัฒนาเป็นชุดการควบแน่ นของนํ้าในอากาศ ดําเนิ นการเริ่ มแรกโดยให้กระแสไฟฟ้า ที่ทําให้ ชุดการควบแน่ นมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม (Ts) ที่ทําให้ เกิดนํ้า สามารถหาอุณหภูมินั่นได้ จากจากสมการ
8 Hri
(1)
T
=
� ∙ (112+0.9∙T )+0.1∙T -112
dp

i

100

i

สมการที่1เป็นสมการอุณหภูมิจุดนํ้าค้ าง
Ts =
Tdp – 4
(2)
สมการที่ 2 เป็นอุณหภูมิที่สามารถทําให้ เกิดหยดนํ้า (M.A. Muoñz-Garcíaet al., 2013) ดังนั้นหากต้องการให้
ชุดทดสอบสามารถผลิตนํ้าได้ จะต้ องมีอุณหภูมิที่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ อุณหภูมิที่หาได้ จากสมการที่ 2
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การทดลองรูปแบบชุดทดสอบ
ชุดทดสอบสร้างนํ้าค้ างด้ วยเครื่ องทําความเย็นแบบเทอร์ โมอิ เ ล็ ก ทริก มี นํ้า หนัก 388 กรัม ออกแบบ
ลักษณะตาม Figure 1 โดยแบ่งชุดทดสอบเป็น 4 แบบ ดังนี้
A

G
H

B

F

C

E

D

Figure1 Model of Dew Storage

A คือพัดลมถ่ ายเทอากาศ
B คือ ฝาปิ ดโมเดล
C คือ ตัวโมเดล
D คือ ช่องถ่ ายเทอากาศ
E คือ แผงทําความเย็น
F คือ แผ่นเทอร์ โมอิเล็กทริ ก
G คือ แผงระบายความร้ อน
H คือ พัดลมระบายความร้ อน

ชุดทดสอบแบบที่ 1 ชุดควบแน่ นที่อยู่ในระบบปิด(ปิดฝา B) และปิดการทํางานพัดลม (A)ใช้ พลังงานไฟ
17.18 วัตต์
ชุดทดสอบแบบที่ 2 ชุดควบแน่ นที่มีการสัมผัสกับอากาศปกติ (เปิ ดฝา B) และปิ ดการทํ า งานพั ด ลม
(A)ใช้ พลังงานไฟ 17.18 วัตต์
ชุดทดสอบแบบที่ 3 ชุดควบแน่ นที่มีการใช้ พัดลมดูดอากาศจากภายในโมเดลออกมาสู่ภายนอก (ปิดฝา
B) และเปิดพัดลม (A) ในทิศดูดอากาศออก ใช้ พลังงานไฟ 20.12 วัตต์
ชุดทดสอบแบบที่ 4 ชุดควบแน่ นที่มีการใช้ พัดลมเป่ าลมเข้าภายในโมเดล (ปิดฝา B) และเปิดการทํางาน
พัดลม (A) ในทิศเป่ าอากาศเข้าภายในโมเดล ใช้ พลังงานไฟ 20.12 วัตต์
โดยทําการบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นภายในและภายนอกโมเดล อุณหภูมิบนแผงทําความเย็นรวมถึง
ปริ มาณนํ้าที่เกิดขึ้น ทุกๆ 5 นาที ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง ของชุดทดสอบทั้ง 4 แบบ จากนั้น วิ เ คราะห์ แ ละ
สรุ ปผลหาแบบที่เหมาะสมที่สุด
การทดสอบอัตราเร็วลมของพัดลมถ่ ายเทอากาศ
หลังจากทําการทดลองรู ปแบบชุดทดสอบแล้ ว หากพบว่าการถ่ายเทมวลอากาศเป็นปั จจัยสําคัญในการ
เกิดนํ้าค้ างแล้ ว จึงพิจารณาชุดทดสอบที่ 3 หรื อ 4 โดยเลือกชุดทดสอบที่มีปริ มาณนํ้าสะสมมากที่สุดภายในเวลา
2 ชั่วโมง โดยมีพัดลมในการถ่ายเทมวลอากาศ ซึ่งพัดลมถ่ายเทมวลอากาศทํามุม 30°กับแผงทําความเย็น และมี
อัตราเร็ วลม ณ ตําแหน่ งหน้าพัดลมถ่ายเทอากาศที่มีค่าแตกต่างกัน ดังนี้ 0.3, 1.4, 1.8, 2.1, 2.6 และ 3.1 เมตร
ต่อวินาทีและทําการบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นภายในและภายนอกโมเดล อุณหภูมิบนแผงทําความเย็นรวมถึง
ปริ มาณนํ้าที่เกิดขึ้น ทุกๆ 5 นาที ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง วิเคราะห์และสรุ ปผลหาแบบที่เหมาะสมที่สุด
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดลองรูปแบบชุดทดสอบ
Figure 2 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิและความชื้นของชุดทดสอบทั้ง 4 แบบ ซึ่ ง พบว่ า อุ ณ หภู มิ Ti
และความชื้นสัมพัทธ์ Hri ภายในชุดทดสอบ ของทุกแบบชุดทดสอบตํ่ากว่าอุณหภูมิ Toและความชื้นสัมพัทธ์ Hro
ของมวลอากาศภายนอกชุ ด ทดสอบ เนื่ อ งจากเป็ นบรรยากาศที่ อ ยู่ ภ ายในใกล้แผงทํ า ความเย็ น ซึ่ ง เป็ น
แหล่งกําเนิ ดหยดนํ้า ชุดทดสอบที่มีอุณหภูมิ Tiและความชื้นสัมพัทธ์ Hri ภายในและภายนอกแตกต่ า งกั น มาก
ที่สุดคือ ชุดทดสอบแบบที่ 1 เนื่ องจากชุดทดสอบเป็นระบบปิด(ปิดฝา)การถ่ายเทมวลอากาศระหว่างภายในและ
ภายนอกชุดทดสอบจึงไม่สะดวกเมื่อเทียบกับชุดทดสอบแบบอื่น
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Figure 2 Comparison between temperature and Humidity for or four models
นอกจากนี้ Figure 2 แสดงค่า Ts (ตามสมการที่ 2) ของชุดทดสอบแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 มี ค่ า เท่ า กั บ
17.6, 21.5, 22.9 และ 24.6 ตามลําดับ และค่า Tp ของชุดทดสอบแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 คือ 10, 12.7, 15.9 และ
18.2 ตามลําดับ ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้ เห็น ว่ า Ts ของชุ ด ทดสอบแบบที่ 1 มี ค่ า น้ อยกว่ า ชุ ด ทดสอบแบบอื่ น ๆ
เนื่ องจากการถ่ายเทมวลอากาศไม่ดีเท่ากับชุดทดสอบแบบอื่นๆ อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ สั ง เกตค่ า Tp พบว่ า ทุ ก ชุ ด
ทดสอบมีค่าตํ่ากว่าค่า Tsทุกชุดทดสอบจึงทําให้ ชุดทดลอบทุกชุดสามารถเกิดหยดนํ้าได้
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Figure 3 Production rate of water for 4 setup models
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Figure 3 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณนํ้าสะสมกับเวลาของชุดทดสอบทั้ง 4 แบบ ในช่วงเวลา
2 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าที่เวลา 2 ชั่วโมง ชุดการทดสอบแบบที่ 1,2,3 และ 4 มีปริ มาณนํ้าสะสม 1.16, 5.98,
6.63 และ 7 มิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งจาก Figure 2 ค่าความแตกต่างระหว่าง Tsและ Tp ของชุ ด ทดสอบแบบที่
1,2,3 และ 4 มีค่า 7.6, 8.8, 7 และ 6.4 ตามลําดับ จึงไม่มีผลต่อการเกิดปริ มาณนํ้าของแต่ละชุดทดสอบ
จาก Figure 3 พบว่าปริ มาณนํ้าสะสมของชุดทดสอบแบบที่ 1 มีปริ มาณนํ้าสะสมน้อยทีสุด เนื่ องจากชุด
ทดสอบแบบที่ 1 เป็นระบบปิดจึงไม่มีการถ่ายเทมวลอากาศ ซึ่งต่างจากชุดทดสอบแบบอื่นๆ ที่ ส ามารถถ่ า ยเท
มวลอากาศได้ มากกว่า ชุดทดสอบแบบที่ 3 และ 4 มีการถ่ายเทมวลอากาศด้ วยวิธีนําพา ซึ่งมีปริ มาณนํ้าสะสมที่
ดีกว่าชุดทดสอบแบบที่ 2 ที่มีการถ่ายเทมวลอากาศด้ วยวิธีการแพร่ จึงทําให้ ชุดทดสอบแบบที่ 3 และ 4 มีปริ มาณ
นํ้าสะสมใกล้ เคียงกัน แต่ชุดทดสอบแบบที่ 4 เกิดปริ มาณนํ้าสะสมได้ดี ก ว่ า ชุ ด ทดสอบแบบที่ 3 เนื่ องจากชุ ด
ทดสอบแบบที่ 4 มีทิศทางพัดลมในการเป่ าอากาศเข้าไปที่แผงทําความเย็นจึงเป็นตัวไล่หยดนํ้า ที่ ติ ด ค้างอยู่ บ น
แผงความเย็น ทําให้ เกิดหยดนํ้าได้ ดีกว่า
จากข้อมูลข้างต้ นแสดงให้ เห็นว่าปั จจัยที่มผี ลต่อการเกิดนํ้าค้ างนอกจากอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์
แล้ วยังมีการถ่ายเทมวลอากาศที่เป็นปั จจัยหลักในการเกิดนํ้าค้ าง ดังนั้นจึงนํ าชุดทดสอบแบบที่ 4 มาพั ฒ นาใน
ขั้นต่อไป เนื่ องจากเป็นชุดทดสอบที่ถ่ายเทมวลอากาศได้ ดีที่สุด และยังมีปริ มาณนํ้าสะสมมากที่สุดอีกด้ วย
การทดสอบอัตราเร็วลมของพัดลมถ่ ายเทอากาศ
จาก Figure 4 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิและความชื้นของอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ า ยเทอากาศที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีการพัฒนาจากชุดทดสอบแบบที่ 4 ที่มีทิศเป่ าลมเข้าภายในโมเดลผลกาศึกษาพบว่าอุณหภูมิ Ti
และความชื้นสัมพัทธ์ Hri ภายในชุดทดสอบ ของทุกอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเทอากาศ มีค่าตํ่ากว่าอุณหภูมิ To
และความชื้นสัมพัทธ์ Hro ของมวลอากาศภายนอกชุดทดสอบ เนื่ องจากเป็นบรรยากาศที่อยู่ภายในใกล้แผงทํ า
ความเย็นซึ่งเป็นแหล่งกําเนิ ดหยดนํ้าและเมื่อสังเกตจะพบว่าอุณหภูมิ Tiและความชื้น สั ม พั ท ธ์ Hri ภายในและ
ภายนอก มีความแตกต่างใกล้ เคียงกันในทุกอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเทอากาศ เนื่ องจากการถ่ายเทมวลอากาศ
ระหว่างภายในและภายนอกชุดทดสอบดีใกล้ เคียงกัน

Temperature (°C)

35
30
25

31.2

79 78
29.6

31.1

21.4
14.6

21.0
15.2

81 80

80 79

32.1

28.8

20
15

80 79

31.1

21.4
16.3

77 76

32.4

29.6

29.3

29.5

28.8

22.0
17.2

78 77

33.4

20.9

21.3

18.3

19.2

90
80
70
60
50
40
30

10

20

5

10

0

Relative Humidity

40

0
0.3 m/s

1.4 m/s

1.8 m/s

To
To

TiTi

Tp
Tp

2.1 m/s

2.6 m/s

Ts
T

s

3.1 m/s
Hro
Hro

Hri
Hr
i

Figure 4 Comparison between temperature and humidity with different air flow rates
นอกจากนี้ Figure 4 แสดงให้ เห็นว่าค่า Tpในทุกๆอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเทอากาศมีค่าตํ่ากว่าค่า Ts
เมื่อสังเกตค่าความแตกต่างระหว่าง Tp กับ Ts พบว่า อัตราเร็ วลมของพั ด ลมถ่ า ยเทอากาศ 0.3 ,1.4, 1.8, 2.1,
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Harverting Water Volume (mL)

2.4, และ 3.1 เมตรต่อวินาที มีค่าความแตกต่างเท่ากับ 6.8, 5.8, 5.1, 4.8, 2.6 และ 2.1ตามลํ า ดั บ จะพบว่ า ที่
อัตราเร็ วสูงค่าความแตกต่างของ Tp กับ Ts จะน้อยกว่าที่ความเร็วลมตํ่ า เนื่ องจากที่ อั ต ราเร็วลมสู ง จะมี ก าร
ถ่ายเทมวลอากาศจากภายนอกมาสัมผัสกับแผงความเย็นได้ มากกว่าความเร็ วลมตํ่า
จาก Figure 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณสะสมของนํ้ากับเวลาของชุดทดสอบอัตราเร็ วลมของ
พัดลมถ่ายเทอากาศที่แตกต่างกันพบว่า ชุดทดสอบอัตราเร็ วลมของพั ด ลมถ่ า ยเทอากาศที่ 1.4, 1.8 และ 2.1
เมตรต่อวินาที ในเวลา 2 ชั่วโมง มีปริ มาณนํ้าสะสมใกล้ เคี ย งกั น แต่ มี ป ริมาณนํ้า สะสมมากกว่ า ชุ ด ทดสอบ
อัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเทอากาศที่ 0.3, 2.6 และ 3.1 เมตรต่อวินาที เนื่ องจากที่อัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเท
อากาศที่ 0.3 เมตรต่อวินาที อัตราเร็ วลมมีความสามารถในการไล่หยดนํ าที่เกาะอยู่บนแผงทําความเย็ น ได้น้ อย
ทําให้ แผงทําความเย็นกลั่นนํ้าจากอากาศมาแทนทีได้ น้อยกว่าชุดทดสอบอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเทอากาศที่
1.4, 1.8 และ 2.1 เมตรต่อวินาที ในขณะเดียวกันอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเทอากาศที่ 2.6 และ 3.1 เมตรต่ อ
วินาที มีปริ มาณนํ้าน้อยกว่าชุดทดสอบอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเทอากาศที่ 1.4, 1.8 และ 2.1 เมตรต่ อ วิ น าที
เนื่ องจากอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเทอากาศมีอัตราเร็ วลมสูง ทําให้ หยดนํ้าที่เกาะอยู่บนแผงทําความเย็นระเหย
ออกไปกับมวลอากาศที่ถูกถ่ายเทออกไป
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Figure 5Production rate of water with different air flow rates
จากข้อมูลข้างต้ นพบว่าการถ่ายเทมวลอากาศมีผลต่อการเกิดนํ้าค้ าง และอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเท
อากาศที่เหมาะสมที่ได้ จากการทดลองคือ 1.4 เมตรต่อวินาที ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

สรุ ป
ปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างนํ้าค้ างด้ วยเครื่ องทําความเย็นแบบเทอร์ โมอิเล็กทริ ก นอกจากอุ ณ หภู มิ และ
ความชื้นสัมพัทธ์แล้ ว ยังมีการถ่ายเทมวลอากาศเป็นปั จจัยที่สําคัญอีกด้ วย ดังนั้นชุดทดสอบแบบที่ 4 ที่มีพัด ลม
ถ่ายเทอากาศในทิศทางเป่ าเข้าภายในโมเดล จึงเหมาะสมที่สุด ซึ่งเครื่ องสร้างนํ้าค้ างด้ วยเครื่ องทําความเย็นแบบ
เทอร์ โมอิเล็กทริ ก มีนํ้าหนั ก 388 กรั ม มีอัตราเร็ วลมของพัดลมถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมคือ 1.4 เมตรต่อวินาที ใช้
กําลังไฟ 20.12 วัตต์ เมื่อเปิดในระยะเวลา 2 ชั่วโมง สามารถผลิตนํ้าได้ 9.05 มิลลิลิตร
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การควบคุมปริ มาณการจ่ ายสารส้ มในกระบวนการผลิตนํ า้ ประปาด้ วยเครื่ องเอสซีเ อ็ม
Control of Alum Dose in Water Treatment Process with Streaming Current Monitor (SCM)
กุลภา คงมีเงิน1* มณฑล ฐานุตตมวงศ์1 และสมศักดิ์ ปั สนานนท์2
Kullapa Kongmingoen1*, Monthon Thanuttamavong1 and Somsak Passananon2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ องเอสซี เ อ็ ม (Streaming Current Monitor :
SCM) ซึ่งเป็นเครื่ องมือที่ใช้ ควบคุมการจ่ายสารสร้างตะกอนแบบต่อเนื่ อง โดยใช้ หลักการตรวจวัดกระแสหรื อศักย์
ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการไหลของอนุภาคในสารละลายและทําให้ เกิดการแยกตัวออกของประจุ ที่ เ กาะอยู่
บนพื้นผิวของอนุภาค ในขั้นตอนแรกเป็นการทดลองการทํางานและปั จจัยทีม่ ีผลต่อการอ่านค่าเอสซีเอ็ม พบว่านํ้า
ดิบที่มีความขุ่ นตามธรรมชาติและสารละลายสารส้ มเมื่อทําปฏิกิริยากับสภาพความเป็นด่างในนํ้า ถูกอ่านค่าด้ วย
เครื่ องเอสซีเอ็มได้ เป็นลบและบวกตามลําดับ เมื่อนํ าเครื่ องเอสซีเอ็ ม มาติ ด ตั้ง เพื่ อ ทดสอบการใช้งานจริงที่ ถั ง
ตกตะกอนแบบสัมผัสของแข็ ง ณ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน การประปานครหลวง พบว่าสามารถใช้ ควบคุมและปรั บ
ปริ มาณการจ่ายสารส้ มแบบอัตโนมัติได้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของคุ ณ ภาพนํ้า ดิ บ ที่ เ ข้ าสู่ ร ะบบอย่ า ง
ต่อเนื่ อง โดยมีคุณภาพนํ้าหลังการตกตะกอนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการก่อนส่งเข้าสู่บ่อกรอง และสามารถลดปริ มาณ
การใช้ สารส้ มได้ เฉลี่ยประมาณ 10 มิลลิกรั มต่อลิตร
ABSTRACT
The objective of this research was to examine the operational efficiency of Streaming Current
Monitor (SCM). The SCM is a fundamental tool for monitoring and controlling of optimum coagulant
dose that results from changing the electrical potential of colloid surfaces during transport along with
the pressure-driven flow. As the results, the SCM showed negative and positive values for raw water
and alum solution mixed with alkaline water, respectively. Furthermore, the application of SCM in a
solid-contact clarifier at Bangkhen Water Treatment Plant, Metropolitan Waterworks Authority,
Bangkok was elaborated to show capability of continuously optimum alum dose controlling, good
quality of effluent and significant decrease of chemical usage, approximately 10 mg/l.

Key words: Jar Test, Optimum Dose, Solid-contact Clarifier, Streaming Current Monitor (SCM)
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คํานํา
กระบวนการการผลิตนํ้าประปาในปั จจุบันของประเทศไทย มีขั้นตอนการปรั บปรุ งคุณภาพนํ้า ดิ บ หลาย
ขั้นตอน ซึ่งหนึ่ งในขั้นตอนสําคัญก่อนนํ านํ้าเข้าสู่การกรองก็คือการลดความขุ่ น โดยการตกตะกอนทางเคมี ด้วย
การใช้ สารส้ มเป็นสารสร้างตะกอน และเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าดิบตามธรรมชาติ จึ ง มี วิ ธี ก ารหา
ปริ มาณสารส้ มที่ เ หมาะสมด้วยวิ ธี ก ารทํ า จาร์เทส งานวิ จั ย นี้ศึ ก ษาหลั ก การทํ า งานของเครื่ องเอสซี เ อ็ ม
(Streaming Current Monitor : SCM) เพื่อนํ ามาประยุกต์ใช้ กับกระบวนการตกตะกอนทางเคมี ใ นการหาและ
ควบคุมปริ มาณการจ่ายสารส้ มที่เหมาะสม
เครื่ องเอสซีเอ็มเป็นเครื่ องมือที่ถูกนํ ามาใช้ ควบคุมการจ่ายสารสร้างตะกอนแบบต่ อ เนื่ อง(Dentel S. K.
and Kingery K. M., 1989) โดยใช้ หลักการตรวจวัดกระแสหรื อศักย์ทางไฟฟ้ าที่ เ กิ ด ขึ้น เนื่ องจากการไหลของ
อนุภาคในสารละลายและทําให้ เกิดการแยกตัวออกของประจุที่เกาะอยู่ บ นพื้น ผิ ว ของอนุ ภ าค (Daniel Edney,
2005) ในการใช้ เครื่ องเอสซีเอ็มเพื่อตรวจวัดความสมดุลของศักย์ไฟฟ้าดังกล่าว สามารถนํามาควบคุ ม การจ่ า ย
สารส้ มในปริ มาณที่เหมาะสมในระหว่างขั้นตอนการกวนเร็วเพื่ อ ผสมสารเคมี กั บ นํ้า ดิ บ (Dentel S. K. et al.,
1989)
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ องเอสซีเอ็มในการนํ ามาใช้ ในระบบตกตะกอนทางเคมี ด้วย
ถังสัมผัสของแข็ งของโรงงานผลิตนํ้าบางเขน การประปานครหลวง จึงทําการศึก ษาปริมาณการใช้สารส้มและ
คุณภาพนํ้าที่ได้ จ ากถั ง ตกตะกอนแบบสั ม ผั ส ของแข็งที่ ค วบคุ ม ปริมาณการใช้สารส้มด้วยวิ ธี ทํ า จาร์เทส
เปรี ยบเทียบกับวิธีที่ใช้ เครื่ องเอสซีเอ็ม
อุปกรณ์ และวิธีการ
การทํางานของเครื่ องเอสซีเอ็ม เริ่ มต้ นจากการนํ านํ้าตัวอย่าง เช่น นํ้าสะอาด, นํ้าดิบที่ผสมสารส้มแล้ว
ส่งผ่านเข้าเครื่ องเพื่อทําการอ่านค่าสมดุลไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ข องอนุ ภ าคในนํ้า (Streaming Current :
SC) แล้ วทําการปรั บแก้ ค่าเอสซีเริ่ มต้ นนั้นใหม่ให้ เป็นเลขศูนย์ หลังจากนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณสารส้ ม
หรื อคุณภาพนํ้าดิบ เครื่ องเอสซีเอ็มจะอ่านค่าเป็นเลขบวกหรือเลขลบตามสมดุ ล ของศั ก ดิ์ ไ ฟฟ้ าที่ เ ปลี่ ย นไป
นอกจากนี้เครื่ องเอสซีเอ็มที่ติดตั้งในถังตกตะกอนแบบสัมผัสของแข็ ง ณ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน ยั ง สามารถส่ ง
ข้อมูลไปที่อุปกรณ์จ่ายสารส้ มในขั้นตอนการกวนเร็ ว เพื่อปรับปริมาณการจ่ า ยสารให้เพิ่ ม ขึ้น หรือลดลงโดย
อัตโนมัติ จนกระทั่งค่าเอสซีกลับมาเป็นศูนย์ตามค่าอ้ างอิงเริ่ มต้ น
การทําจาร์ เทสเป็นการจําลองขั้นตอนที่เกิดขึ้นในถังตกตะกอนแบบสัมผัสของแข็ งของโรงงานผลิ ต นํ้า
บางเขน ซึ่งประกอบด้ วย ขั้นตอนกวนเร็ ว (ผสมสารส้ มกับนํ้าดิบ) กวนช้ า (รวมกลุ่มตะกอน) และตกตะกอน เพื่ อ
ใช้ ในหาปริ มาณสารส้ มที่เหมาะสม โดยการวัดความขุ่ นคงเหลือในนํ้าหลังการตกตะกอน
การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนแรกเป็นการเปรี ยบเทียบผลของการอ่ า นค่ า ของเครื่ องเอส
ซีเอ็มต่อคุณภาพนํ้าดิบและปริ มาณการเติมสารส้ มที่ต่างกัน และส่วนที่สองเป็นการประยุกต์ ใ ช้เครื่ องเอสซี เ อ็ ม
เพื่อควมคุมการจ่ายสารส้ มอย่างต่อเนื่ องในกระบวนการตกตะกอนด้ วยถังแบบสัมผัสของแข็ ง ณ โรงงานผลิ ต นํ้า
บางเขน การประปานครหลวง
การทดลองในส่วนแรกเริ่ มจากการเตรี ยมนํ้าตัวอย่างเพื่อใช้ ในการทดสอบแบ่งเป็น 6 ลักษณะ ได้ แก่ นํ้า
สะอาด (Blank) จากระบบกรองแบบรี เวอร์ ออสโมซิส, นํ้าที่มีสภาพความเป็นด่ า ง (Alkaline Water) โดยเตรียม
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จากการละลายปูนขาวลงในนํ้า สะอาดแล้ววั ด ค่ า ความเป็ นด่ า งโดยวิ ธี ไ ตรเตรชั่ น , นํ้า ดิ บ ก่ อ นเข้ าสู่ ร ะบบ
ตกตะกอนทางเคมีของโรงงานผลิตนํ้าบางเขน (Raw water IV) และนํ ามาเจือ จางด้วยนํ้า สะอาดเพื่ อ ลดความ
เข้มข้นของพารามิ เ ตอร์ในนํ้า อี ก จํ า นวน 3 ตั ว อย่ า ง (Raw water III, Raw water II และRaw water I) โดยมี
คุณภาพนํ้าตัวอย่างทั้งหกแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) จากนั้นนํ านํ้าตัวอย่างมาผสมสารส้ มปริ มาณที่ แ ตกต่ า ง
กันตามขั้นตอนการทําจาร์ เทสโดยใช้ เครื่ องเอสซีเอ็มอ่านค่าเอสซีในระหว่างการกวนเร็ ว แล้ วจึงวิเคราะห์ค่าความ
ขุ่ นคงเหลือหลังการตกตะกอน
Table 1 Influent for SCM Testing
Influent

pH

Blank
Alkaline water
Raw water I
Raw water II
Raw water III
Raw water IV

7.84
11.03
6.61
7.28
6.74
7.1

Turbidity
(NTU)
0
2.54
7.46
14.2
21.3
29.9

Alkalinity
(mg/l as CaCO3)
0
118
24
44.8
64.6
84.6

TDS
(mg/l)
4.4
254
56.5
101.4
135.5
178.5

Conductivity
(µS/cm)
8.6
510
114.7
205
269
355

การทดลองส่วนที่สองเป็ นการนํ า เครื่ องเอสซี เ อ็ ม ไปติ ด ตั้ง ที่ ถั ง ตกตะกอนแบบสั ม ผั ส ของแข็ง ณ
โรงงานผลิตนํ้าบางเขน การประปานครหลวง เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการควบคุ ม ปริมาณการใช้สารส้ม
และคุณภาพนํ้าหลังจากตกตะกอนของถังตกตะกอนที่ควบคุมการจ่ายสารส้ มด้ วยวิธีทําจาร์ เทส กับถังตกตะกอน
ที่ใช้ เครื่ องเอสซีเอ็ม ตัวอย่างนํ้าที่ได้ จากถังตกตะกอนแบบสัมผัสของแข็ งทั้งสองถัง ถู ก นํามาวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ
ตามวิธีม าตรฐานของAmerican Public Health Association [APHA] et al. (1998) ตลอดระยะเวลาทํ า การ
ทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2557 โดยมีค่าเฉลี่ยของพารามิ เ ตอร์ในนํ้า ดิ บ ที่ เ ข้ าสู่ ร ะบบตาม
ตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 Quality of Raw water from Klongprapa
Turbidity
(NTU)

Conductivity
(µS/cm)

Total
Hardness
(mg/l)

Parameters

pH

Temp
(◦C)

mean

7.6

29

29.7

266

86

96

S.D.

0.2

1.3

4.8

24.1

3.6

4.8
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TDS
(mg/l)

Aluminum
(mg/l)

45

174

0.052

9.9

29.1

0.02

Alkalinity
Color
(mg/l asCaCo3)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการทดจากการเปรี ยบเทียบผลของการอ่านค่าของเครื่ องเอสซีเอ็มต่อคุณภาพนํ้าดิบและปริ มาณการ
เติมสารส้ มที่ต่างกัน มีดังนี้
Streamimg Current (-)

3

2
1
0
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Figure 1 Effect of Alum Doses on SCM
จาก Figure 1 จะเห็นว่าค่าเอสซีก่อนเติมสารส้ มของนํ้าสะอาดเป็นค่าศูนย์ เนื่ องจากตั้งค่าเริ่ มต้ นด้ วยนํ้า
สะอาด ค่าเอสซีก่อนเติมสารส้ มของนํ้าที่มีสภาพความเป็นด่างเป็นค่าศูนย์แสดงให้ เห็นว่าปูนขาวที่ใช้เตรียมนํ้า
ตัวอย่างไม่มีผลต่อการอ่านค่าของเครื่ อง เมื่อเติมสารส้ มลงในนํ้าสะอาด ค่าที่เครื่ องแสดงเป็นค่าลบซึ่งลดลงเรื่ อยๆ
ตามปริ มาณของสารส้ มทีเ่ พิ่มมากขึ้น ซึ่งตรงข้ามกับเมื่อเติมสารส้ มลงในนํ้าที่มีความเป็นด่างเครื่ องแสดงค่าเป็นบวก
และเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆตามปริ มาณสารส้ มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงานวิจัยของ Dentel S. K. et al. (1989) ที่ทําการเติมสารส้ มลงใน
นํ้าที่มี NaHCO3 100 มิลลิกรั มต่อลิตร ผลที่ได้ คือค่าเอสซี เป็นไปในทางบวกมากขึ้นที่ปริ มาณความเข้ มข้ นของ
สารส้ มที่มากขึ้น ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าสารส้ มเมื่อเจอสภาพความเป็นด่างทําให้ การอ่านค่าเอสซีเป็นบวก
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Figure 2 Values of SCM after coagulation (A), Residues Turbidity after Jar Test (B)
ผลการทดลองใน Figure 2 (A) เครื่ องเอสซีเอ็มถูกตั้งค่าเริ่ มต้ นเป็นศูน ย์ ด้วยนํ้า สะอาด เมื่ อ นํานํ้า ดิ บ
ตัวอย่างที่มคี ่าความขุ่ นตั้งแต่ 7 ถึง 30 เอ็นทียู มาอ่านค่าพบว่ามีค่าเอสซีใกล้ เคียงกันเท่ากับ -11 ±1 หลังจากเริ่ ม
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เติมสารส้ มเข้าไปผสม การเปลี่ยนแปลงของค่าเอสซีต่อปริ มาณสารส้ มที่ใช้ เกิดขึ้นกับนํ้าดิบตัวอย่างที่มีความขุ่ น
ตํ่ามากกว่านํ้าดิบตัวอย่างที่มีความขุ่ นสูง ในขณะที่ผลการทดลองตาม Figure 2 (B) แสดงการหาปริ มาณสารส้ ม
ที่ใช้ และความขุ่ นคงเหลือในนํ้าตัวอย่างที่เหมาะสม ด้ วยวิธีการทําจาร์ เทส พบว่านํ้าดิบที่มีความขุ่ นตํ่ า ต้องการ
ปริ มาณสารส้ มน้อยกว่านํ้าดิบที่มีความขุ่ นสูง
เมื่อพิจารณาผลของค่าเอสซีที่เพิ่มขึ้นของการเติมสารส้ มในนํ้าที่มีสภาพความเป็นด่าง (Figure 1) พบว่า
เมื่อเติมสารส้ มในนํ้าดิบตัวอย่างที่มีสภาพความเป็นด่างแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของค่าเอสซี เ พิ่ ม ขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่ องในนํ้าดิบที่มีสภาพความเป็นด่างสูงกว่า ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของค่าเอสซีในนํ้าดิบที่มีสภาพความ
เป็นด่างตํ่ากว่าเกิดขึ้นเฉพาะช่วงการเติมสารส้ มในปริ มาณน้อย จากความสัมพันธ์ของ Figure 2(A) และ Figure
2(B) นํ้าดิบตัวอย่างที่ 4 (Raw Water IV) มีความขุ่ น 30 เอ็นทียู ต้ องการปริ มาณสารส้ มทีเ่ หมาะสม 45 มิลลิกรั มต่อ
ลิตร ที่ค่าเอสซีเท่ากับ -6 หากเปรี ยบเทียบปริ มาณสารส้ มที่เหมาะสมของนํ้าดิบตัวอย่างที่ 3 (Raw Water III) ที่ มี
ความขุ่ น 21 เอ็นทียู และนํ้าดิบตัวอย่างที่ 2 (Raw Water II) ที่มีความขุ่ น 14 เอ็นทียู คือ 30 และ 20 มิลลิกรั มต่อลิตร
ตามลําดับ ซึ่งพบว่าค่าเอสซีก็เท่ากับ -6 เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากมีการปรั บตั้งค่าเริ่ มต้ นใหม่เป็นศูนย์ ณ สภาวะที่มี
การใช้ ปริ มาณสารส้ มที่เหมาะสมกับความขุ่ นของนํ้าดิบ (กรณีจาก Figure 2 (A) เป็น -6 ) เมือ่ มีการเติ ม สารส้ม
มากหรื อน้อยเกินปริ มาณที่เหมาะสมเครื่ องจะอ่านค่าเอสซีเป็นบวกและลบ ตามลําดับ เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า อ้างอิ ง
เริ่ มต้ น (ศูนย์)
จากผลการทดลองในส่วนแรกจึงนํ าเครื่ องเอสซีเอ็มไปประยุกต์ใช้ เพื่อควบคุมปริ มาณการใช้ สารส้ มในถัง
ตกตะกอนแบบสัมผัสของแข็ ง ณ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน การประปานครหลวง โดยต่อเข้ากับเครื่ องควบคุ ม การ
จ่ายสารส้ มแบบอัตโนมัติในขั้นตอนการกวนเร็ ว ซึ่งเมื่อค่าเอสซีอ่า นค่ า ได้เป็ นบวกหรือลบ ก็ จ ะมี ก ารสั่ ง จ่ า ย
สารส้ มในปริ มาณที่ลดลงหรื อเพิ่มขึ้นตามลําดับ และทําการเก็บข้อมูลเปรี ยบเทียบกับถังตกตะกอนแบบสั ม ผั ส
ของแข็ งที่มีการควบคุมปริ มาณการใช้ สารส้ มด้ วยวิธีทําจาร์ เทสแล้ วปรั บปริ มาณการสั่ ง จ่ า ยสารวั น ละสองครั้ง
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ และประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ องเอสซี เ อ็ ม โดยเริ่ ม
จากการทําจาร์ เทสวิเคราะห์หาปริ มาณสารส้ มที่เหมาะสมกับคุณภาพนํ้าดิบ เพื่อทําการจ่ายเข้าสู่ ถั ง ตกตะกอน
และตั้งค่าเริ่ มต้ นเอสซีเอ็มเป็นศูนย์ ตลอดระยะเวลาเก็บข้อมูล พบว่าค่าความขุ่ นของนํ้า ดิ บ ที่ เ ข้ าสู่ ร ะบบมี ก าร
เปลี่ยนแปลงลดลงในช่วงเดือนที่หนึ่ ง และค่อนข้างคงที่ในเดือนที่สองตาม Figure 3 (B) โดยมีค่าอยู่ระหว่า ง 3050 เอ็นทียู การจ่ายสารส้ มของถังตกตะกอนที่มีการควบคุมด้ วยเครื่ องเอสซีเอ็มมีปริ มาณลดลงในช่วงเดือนที่หนึ่ ง
และค่อนข้างคงที่ในช่วงเดือนที่สอง ซึ่งสอดคล้ องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความขุ่ นในนํ้า ดิ บ ขณะที่
การจ่ายสารส้ มในถังตกตะกอนที่ถูกควบคุมด้ วยจาร์ เทสไม่เปลี่ยนแปลงตามค่าความขุ่ นของนํ้า ดิ บ ดั ง แสดงใน
Figure 3 (A) แต่ปรากฏว่าในช่วงเดือนที่สามเมื่อค่าความขุ่ นของนํ้าดิบลดลงตํ่ากว่า 30 เอ็นทียู การเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณการจ่ายสารส้ มของทั้งสองถังเริ่ มมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน
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Figure 3 Alum use during October to December 2014 (A), Effluent Turbidity (B)
ตลอดระยะเวลาทดสอบเป็นเวลา 3 เดือน คุณภาพนํ้าหลังการตกตะกอนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการก่ อ นส่ ง
เข้าสู่บ่อกรอง แม้ ว่าค่าความขุ่ นคงเหลือเฉลี่ยจากถังตกตะกอนที่ถูกควบคุมด้ วยเครื่ องเอสซีเอ็มมีค่ า สู ง กว่ า ถั ง ที่
ถูกควบคุมด้ วยวิธีจาร์ เทสประมาน 0.8 เอ็นทียู อย่างไรก็ตามปริ มาณการใช้ สารส้ มลดลงเฉลี่ ย 10 มิ ล ลิ ก รัมต่ อ
ลิตรเมื่อถังตกตะกอนถูกควบคุมการจ่ายสารส้ มด้ วยเครื่ องเอสซีเอ็ม
ตารางที่ 3 (Table 3) แสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพนํ้าหลังการตกตะกอนตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งพบว่า ค่า
พีเอช, อุณหภูมิ, การนํ าไฟฟ้า และความกระด้ างทั้งหมด ของทั้งสองถังมีค่าใกล้ เคียงกัน ในขณะที่ค่าความเป็น
ด่างของถังตกตะกอนที่ใช้ วิธีจาร์ เทสตํ่ากว่าถังที่ใช้ เครื่ องเอสซีเอ็มเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของการใช้
ปริ มาณสารส้ มที่แตกต่างกัน และยังส่งผลให้ ค่าของแข็ งละลายนํ้าแตกต่างกันด้ วย (T.D. and Richards, P.A.,
1996) ส่วนค่าความเข้มข้นของอลูมิเนี ยมพบว่ามีแนวโน้ มสอดคล้ องกับค่าความขุ่ นคงเหลือในนํ้า ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากกลไกการเกิดตะกอนที่ใช้ ช่วงปริ มาณสารส้ มแตกต่างกัน
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Table 3 Effluent Quality from solid contact clarifiers
Jar Test
Parameters
mean
S.D.
pH
7.3
0.4
Temp (˚C)
29
1.0
Turbidity (NTU)
2.8
0.7
Conductivity (µS/cm)
272
22.7
Total Hardness (mg/l)
86
4.1
7.3
82
Alkalinity (mg/l asCaCo3)
Color
6
3.9
Total Dissolved Solid (mg/l) 179
32.2
Aluminum (mg/l)
0.171
0.04

mean
7.3
29
3.6
268
86
87
9
175
0.182

SCM

S.D.
0.2
1.0
0.8
23.6
4.4
5.5
7.2
28.3
0.05

สรุ ป
นํ้าดิบที่มีความขุ่ นตามธรรมชาติและสารลายสารส้ มเมื่อทําปฏิกิริยากับสภาพความเป็ นด่ า งในนํ้า ถู ก
อ่านค่าด้ วยเครื่ องเอสซีเอ็มได้ เป็นลบและบวกตามลําดับ เมื่อตั้งค่าเริ่ มต้ นของเครื่ องเอสซีเอ็มเป็นศูนย์ ณ สภาวะ
ที่มีการจ่ายสารส้ มที่เหมาะสมกับคุณภาพนํ้าดิบ สามารถใช้ ควบคุมและปรั บปริ มาณการจ่ายสารแบบอั ต โนมั ติ
ให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าดิบที่เข้าสู่ถั ง ตกตะกอนแบบสั ม ผั ส ของแข็ง ณ โรงงานผลิ ต นํ้า
บางเขนได้ อย่างต่อเนื่ อง โดยมีคุณภาพนํ้าหลังการตกตะกอนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการก่ อ นส่ ง เข้ าสู่ บ่ อ กรอง และ
สามารถลดปริ มาณการใช้ สารส้ มได้ เฉลี่ยกว่า 10 มิลลิกรั มต่อลิตร
เอกสารอ้ างอิง
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การพัฒนาแบบจาลองปริมาณนา้ หลากในลุ่มนา้ น่ าน
Development of Flood Routing Models for Nan River Basin
ภัทรวุฒิ พงศ์ วุฒศิ ักดิ์1* และ วินยั เลียงเจริ ญสิทธิ์ 1
Pattharawut Pongwuttisak1* and Winai Liengcharoensit 1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาการพัฒนาแบบจาลองคณิ ตศาสตร์ คานวณปริ มาณการไหลของนา้ ในลุ่มนา้
น่านโดยทาการประเมินปริ มาณน ้าหลากในช่วงที่มีพายุนกเต็นพัดผ่านประเทศไทย ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคมถึง
4 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จากการคานวณการเคลื่อนที่ของนา้ ในลุ่มนา้ โดยอาศัยสมการการไหลบ่าของนา้ ใน
พื ้นดินและสมการการไหลบ่าของน ้าในลุ่มน ้ามาพัฒนาแบบจาลอง โดยใช้ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบ่งพื ้นที่เป็ นเอลิ
เมนต์รูปสามเหลี่ยม ซึง่ มีตวั แปรที่สาคัญคือปริ มาณน ้าฝน ความลาดชันของพื ้นที่ ลักษณะการใช้ ที่ ดิน และสภาพ
ความขรุ ขระของลาน ้า จากผลการศึกษาทาให้ ได้ แบบจาลองคณิตศาสตร์ ที่สามารถใช้ ในการคานวณอัตราการ
ไหลตามแนวตังฉากและอั
้
ตราการไหลตามแนวขนานกับลาน ้า ซึง่ อัตราการไหลตามแนวตังฉากต่
้
อหน่วยความ
กว้ างจะเป็ นอัตราการระบายน ้าท่าลงสูล่ าน ้าต่อหน่วยความยาวของลาน ้า จากนันจึ
้ งใช้ แบบจาลองคานวณอัตรา
การไหลตามลานา้ ที่ เวลาต่างๆ โดยใช้ ค่าอัตราการระบายนา้ ท่าลงสู่ลานา้ ต่อหน่วยความยาว จากนัน้ นาค่า
ปริ มาณน ้ามาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณน ้าที่เกิดจริ งในสถานีวดั น ้าโดยผลที่ได้ จากแบบจาลองนันยั
้ งแตกต่างจาก
ค่าจริ งอยู่บ้างอาจเกิดจากข้ อมูลที่ผิดพลาดในตัวแปรที่สาคัญ

ABSTRACT
This research aims to develop a mathematical model to calculate flow of water in the Nan River
Basin. By the estimation of the flood during a storm Nock-ten through Thailand during 31 July to 4 August
2011. Several model are developed including overland flow model and kinematic stream flow model .Finite
element method is used in model development The major parameter is rainfall data, slope of the area, land
use and roughness of the river. The study of mathematical models that can be used to calculate the flow
rate along the perpendicular and parallel to the river. The rate of flow perpendicular is the flow rate of runoff
into the river. Then use the model to calculate the flow rate of the river at different times. Using the rate of
runoff into the river. The results were compared with the water in runoff station. The results of the model is
also different from what actually caused by error in important parameters.

Key Words: flood routing models, Nan river basin, finite element method, flood warning
* Corresponding author; e-mail address: pat_mankung@hotmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
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คานา
ทรั พยากรที่สาคัญของมนุษย์ ในการดาเนินชีวิตใช้ ในกิจกรรมต่าง ๆ ก็คือนา้ ประเทศไทยนันมี
้ ล่มุ นา้ ที่
สาคัญมากมายลุม่ น ้าน่านนันก็
้ เป็ นส่วนหนึง่ โดยมีแม่น ้าน่านเป็ นแม่น ้าสายหลัก แม่น ้าน่านมีต้นกาเนิดอยู่ที่ดอย
ภูแวในเทือกเขาหลวงพระบางจังหวัดน่าน มีความยาวตลอดลาน ้า 615 กิโลเมตรนับเป็ นหนึง่ ในแม่น ้าสายหลักใน
ภาคเหนือไทย มีพื ้นที่ล่มุ น ้ารวมทังสิ
้ ้น 34,682 ตร.กม.ประกอบด้ วยพื ้นที่ 8 จังหวัดคือ กาแพงเพชร นครสวรรค์
น่ า น พิ จิ ตร พิ ษ ณุโ ลก เพชรบูร ณ์ เลย สุโ ขทัย และอุต รดิ ตถ์ ส่ว นประชากรในพื น้ ที่ ลุ่มน า้ น่ า นนัน้ มี ทัง้ สิ น้
2,275,534 คน
การเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ วและการขยายตัวของเมืองในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านนัน้ ได้ เพิ่ม
ความต้ องการนา้ เพื่ อการบริ โภคในประเทศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่ง นันทนาการ และการผลิต
พลังงาน จากกิ จ กรรมของมนุษย์ มนุษย์ จึงเป็ นเหตุทาให้ สมดุล ในระบบนิ เวศนา้ มีก ารเปลี่ย นแปลงในด้ าน
ปริ มาณน ้าฝน และรู ปแบบการไหลของกระแสน ้าที่เกิดขึ ้นในภูมิภาคต่างๆ ซึง่ เป็ นต้ นเหตุให้ ปัญหาการจัดการน ้า
เกิดขึน้ บ่อยมากในปั จจุบนั ซึ่งอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไม่กี่ปีที่ผ่านมาน ้าท่วมใหญ่ที่
เกิดขึ ้นในหลายภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความ
เสียหายคือการพัฒนาระบบเตือนภัยขึ ้นโดยจาเป็ นต้ องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับข้ อมูลของน ้าในแม่น ้าที่ไหล
ผ่านในพื ้นที่ตา่ ง ๆ
สาหรับประเทศไทยก็ได้ มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ แบบจาลองในการคานวณทางอุทกวิทยาและชล
ศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง และได้ มีการใช้ แบบจาลองในการคานวณหาปริ มาณน ้าในลาน ้าสายต่างๆในลุม่ น ้า อาทิ
ผลงานของ ทวีวงศ์ (2541), บุษปกร (1985), Komsai (2012)
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ คานวณการเคลื่อนที่ของน ้าในลุ่ม
น ้าน่าน วิธีการพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาแบบจาลองทางด้ านอุทกวิทยา และ
หลักการชลศาสตร์ ในด้ านต่าง ๆโดยการเขียนโปรแกรมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ก็เป็ นวิธีหนึ่งในการพัฒนา
เครื่ องมือในการตรวจสอบวิเคราะห์ปริ มาณน ้าที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ต่างๆของแม่น ้าน่านเพื่อที่จะให้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้
สาหรับการจัดการปั ญหาน ้าท่วมในกรณีที่เกิดพายุพดั ผ่าน และในกรณีที่ฝนทิ ้งช่วงเพื่อเป็ นข้ อมูลในการเตือนภัย
และแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การพัฒนาแบบจาลองคณิตศาสตร์ เพื่อคานวณการไหลของน ้าท่าบนพื ้นที่รับน ้าและการไหลของน ้าใน
ลาน ้ามีวิธีการทดลองดังนี ้
1. การพัฒนาแบบจาลอง
ในงานวิจยั นี ้ได้ ทาการพัฒนาแบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยเทคนิค Galerkin’s Weighted Residual
เพื่อใช้ คานวณอัตราการไหลและระดับผิวนา้ ในแต่ละช่วงของแม่นา้ สายหลักในพืน้ ที่ศึกษา ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึง
พัฒนาแบบจาลองการคานวณการไหลบ่าของน ้าหลากบนพื ้นดิน (Overland flow) สาหรับการไหลบ่าของน ้าบน
พื ้นดินและแบบจาลองการไหลของน ้าหลากในลาน ้า (Stream flow) เพื่อคานวณในพื ้นที่ศกึ ษา
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สมการที่เกี่ยวกับแบบจาลองคณิตศาสตร์
การคานวณการไหลของน ้าหลากจะแบบจาลองหลายแบบผสมผสานกัน ซึง่ ได้ แก่
1.1 แบบจาลองการคานวณการไหลบ่าของน ้าหลากบนพื ้นดิน (Overland flow) สาหรับการไหลบ่าของ
น ้าบนพื ้นดิน ได้ ใช้ แบบจาลอง kinematic (Bedient et al., 2002) ซึง่ มีสมการพื ้นฐานดังนี ้
(ก) สมการความต่อเนื่อง:
h q

 i f
t s

(1)

โดยที่ h เป็ นความลึกของน ้าบนพื ้นดิน (ม.) , q เป็ นอัตราการไหลต่อหน่วยความกว้ างตามทิศทาง
ความลาดเอียงของพื ้นที่ (ม3/ม./วินาที), i เป็ นอัตราน้าฝน (ม./วินาที), f เป็ นผลรวมของอัตราการระเหย การ
คายใบของพืช การเก็บกักตามแอ่งเหนือพื ้นดิน และการไหลซึมลงดิน (ม./วินาที)
สาหรับการไหลแบบสองมิติ อัตราการไหลต่อหน่วยความกว้ าง q สามารถแยกเป็ น 2 ทิศทางดังนี ้
และ

q x  q cos 

(2)

q y  q sin

โดยที่ qx และ qy เป็ นอัตราการไหลต่อหน่วยความกว้ างตามแนวแกน x และ y ตามลาดับ
(ม /ม./วินาที),  เป็ นมุมที่แนวความลาดเอียงของพื ้นที่ทากับแนวแกน x
3

ดังนัน้ สมการความต่อเนื่องจะเขียนได้ เป็ น
q
h q
 cos   sin   i  f
y
t x

(3)

(ข) สมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความลึกของน ้า :
q   o h mo 

no

So
no

h mo

(4)

โดยที่  o เป็ น Conveyance factor = S o / no ; S o เป็ นความลาดชันของพื ้นดิน
เป็ นสัมประสิทธิ์ความขรุ ขระของพื ้นดิน mo เป็ นค่าคงที่ = 5/3 จากสมการของ Manning

1.2 แบบจาลองการคานวณการไหลของน ้าในลาน ้าย่อย (Stream flow) สาหรับการไหลของน ้าในลา
น ้าย่อยที่น ้าไหลทางเดียวไปยังลาน ้าสายหลักได้ ใช้ แบบจาลอง kinematic เช่นกัน (Bedient et al., 2002) ซึง่ มี
สมการพื ้นฐานดังนี ้
(ก) สมการความต่อเนื่อง :
A Q

 q s  qu
t x

โดยที่ A เป็ นพื ้นที่หน้ าตัดของลาน ้า (ม2), Q เป็ นอัตราการไหลในลาน ้า (ม3/วินาที),
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เป็ นอัตราการไหลของน ้าท่าเหนือพื ้นดินที่ระบายลงตามแนวฝั่ งลาน ้า (ม3/ม./วินาที), qu เป็ นอัตราการไหล

ซึมของน ้าใต้ พื ้นดินเข้ าสูล่ าน ้าตามแนวฝั่ งลาน ้า (ม3/ม./วินาที)
(ข) สมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับพื ้นที่หน้ าตัดลาน ้า :
Q   c Amc

(6)

โดยที่  c และ mc เป็ น kinematic parameters ซึง่ ขึ ้นกับความลาดเอียงและลักษณะหน้ าตัดลาน ้า
2. การประยุกต์ ใช้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
2.1 การรวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิเพิ่มเติม
ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นการรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ที่เก็บ โดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
พัฒนาสมการสาหรับคานวณการไหลของน ้าหลากโดยใช้ วิธีไฟไนต์เอลิเมนท์ (วินยั , 2530) ให้ เป็ นแบบจาลอง
คณิตศาสตร์ ซงึ่ อยู่ในรู ปสมการพีชคณิต
ในการศึกษาต่อไปนัน้ ได้ รวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิเพิ่ มเติมจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมทัง้ หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการน ้า และจาก website ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลที่รวบรวมประกอบด้ วย
2.1.1

แผนที่ภมู ิประเทศ มาตราส่วน 1:250,000 และ 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร

2.1.2

ข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดิน จากกรมพัฒนาที่ดิน

2.1.3

ข้ อมูลสภาพภูมิอากาศ จากกรมอุตนุ ิยมวิทยา

2.1.4

ข้ อมูลระดับน ้าและอัตราการไหลที่สถานีอทุ กวิทยาในลาน ้าที่ศกึ ษาจากกรมชลประทาน

ข้ อมูลปริ มาณน ้าฝนราย 3 ชัว่ โมงได้ รับความอนุเคราะห์จากกรมอุตนุ ิยมวิทยา ข้ อมูลระดับน ้าและ
ปริ มาณน ้าในปี พ.ศ.2554 ได้ รวบรวมจากเว็บไซต์ของกรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและ
การเกษตรโดยสถานีวดั ปริ มาณน ้าฝนในลุม่ น ้าน่านที่ใช้ คานวณได้ แสดงใน Figure 1

Figure1 Location of runoff stations and rainfall stations
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2.2 การสารวจภาคสนาม
จะมีการสารวจภาคสนามเพื่อดูสภาพพื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ รวมทังพื
้ ้นที่ต้นน ้าลาธาร ลาน ้าสายหลักและ
ลาน ้าสายย่อยในพื ้นที่ลมุ่ น ้า ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ ที่ดิน ฯลฯ และเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อให้ ผ้ ู
ศึกษาทราบถึงสภาพที่แท้ จริ งในปั จจุบนั ของพื ้นที่โครงการ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการคานวณในขันต่
้ อไปทดสอบ
ความถูกต้ องของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น นาไปประยุกต์ใช้ กบั พื ้นที่บริ เวณลุม่ น ้าน่าน
2.3 การปรั บปรุ งแบบจาลอง
ทาการปรั บปรุ งแบบจาลองที่พัฒนาขึน้ ให้ สามารถใช้ กับพืน้ ที่ ย่อยแต่ละส่วนของลุ่มนา้ ได้ อย่าง
สะดวก
2.4 การทดสอบและปรั บเทียบแบบจาลอง
เมื่อได้ ปรับปรุ งแบบจาลองแล้ วจะนาแบบจาลองมาทดสอบ โดยนามาใช้ กบั พื ้นที่บางส่วนของลุ่ม
นา้ ที่ มีข้อมูล ที่ ต้องใช้ ใ นการคานวณค่อนข้ างสมบูร ณ์ และตรวจสอบว่าผลการคานวณจากแบบจ าลอง ซึ่ง
หมายถึงปริ มาณน ้าในลาน ้าที่ค่าอัตราน ้าฝนต่างๆ ในพื ้นที่ตรงกับข้ อมูลที่ตรวจวัดในภาคสนามหรื อไม่ ทาการ
ปรับเทียบและปรับปรุ งแบบจาลองเพื่อให้ สามารถคานวณได้ อย่างแม่นยา
2.5 การทดสอบแบบจาลอง เมื่อได้ ปรั บปรุ งข้ อมูลแบบจาลองแล้ วจากนันน
้ าแบบจาลองมาทดสอบ
โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Matlab (โศรฏา, ม.ป.ป.)คานวณหาปริ มาณน ้าในลาน ้าสายหลัก
2.6 การประยุกต์ ใช้ แบบจาลองในลานา้ สาขาของแม่ นา้ น่ าน
หลังจากที่ได้ ทดสอบและปรับเทียบแบบจาลองแล้ ว จะนาแบบจาลองมาประยุกต์ใช้ กบั ลาน ้าสาขา
ของแม่น ้าน่าน โดยจะมีการปรับเทียบแบบจาลองเพื่อให้ การคานวณในแต่ละลาน ้าย่อยสอดคล้ องกับค่าที่มีการ
ตรวจวัดและบันทึกไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการพัฒนาแบบจาลอง
ผู้วิจัยได้ ทาการปรั บปรุ งแบบจาลองที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ ใช้ งานได้ ทงั ้ ในส่วนของแบบจาลองแบบจาลองการ
คานวณการไหลบ่าของน ้าหลากบนพื ้นดิน (Overland flow) โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนท์ นาสมการที่ 3 และ 4 มา
คานวณด้ วยเทคนิค Galerkin’s Weighted Residual จะได้ สมการของระบบดังนี ้
M

โดยที่

M   NN T dA

,

M hx 

Ω

M hy 


Ω

dH
 M hx  M hy  M i  M f  0
dt


Ω





T
T
mNN α y N H









T
T
mNN α x N H



m 1



m 1


N T

H dA , M i 
y



(7)

N T 

H dA ,
x



 NidA , M f
Ω



 NfdA
Ω

จากนันวิ
้ ธี Runge-Kutta สามารถใช้ ในการคานวณคาตอบของชุดสมการเชิงอนุพนั ธ์ อนั ดับหนึ่งนีไ้ ด้
เมื่อได้ ค่าความลึกน ้า Hi ที่แต่ละ node สามารถหาอัตราการไหลต่อหน่วยความกว้ าง qi ที่แต่ละ node ได้ จาก
สมการ
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qi   i H i 
m

Si
5
Hi 3
ni

(8)

ต่อมาได้ พฒ
ั นาแบบจาลองการคานวณการไหลของน ้าในลาน ้าย่อย (Stream flow) ด้ วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนท์ โดยนาสมการที่ 5 และ 6 มากคานวณด้ วยเทคนิค Galerkin’s Weighted Residual จะได้ สมการของระบบ
ดังนี ้
M

โดยที่

M



dA
 M a  M b  M qi  M qo  0
dt

NN T dA , M a  mc NN T α c N T A


Ω

Ω

M b  N  N T A



mc 1

mc

Ω

N
α c dx
x
T

(9)

N T
Adx
x

, M qi   qi Ndx , M qo   qo Ndx
Ω

Ω

วิธี Runge-Kutta สามารถใช้ ในการคานวณคาตอบของชุดสมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับหนึง่ นี ้ได้ เมื่อได้ คา่
พื ้นที่หน้ าตัดของลาน ้า Ai ที่แต่ละ node สามารถหาอัตราการไหล Qi ที่แต่ละ node ได้ จากสมการ
Qi   ci Ai

mc

(10)

ผลประยุกต์ การใช้ แบบจาลอง
ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ แบบจาลองที่ปรับปรุ งมาใช้ กบั พื ้นที่ลมุ่ น ้าน่าน โดยทาการประเมินปริ มาณน ้าหลาก
ในช่วงที่มีพายุนกเต็นพัดผ่านประเทศไทย ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และได้ ทาการ
เปรี ยบเทียบแบบจาลองเพื่อให้ ผลจากแบบจาลองสอดคล้ องกับข้ อมูลที่ตรวจวัดโดยสถานีอุทกวิทยาของกรม
ชลประทาน

Figure 2 Division of Nan catchment
ในขันแรกท
้
าการแบ่งพื ้นที่ออกเป็ นส่วนต่าง ๆ (Figure 2) จากนันท
้ าการคานวณหาอัตราการไหลบ่าของ
น ้าจากพื ้นที่ล่มุ น ้าย่อยแต่ละพื ้นที่เมื่อมีฝนตกโดยใช้ แบบจาลอง Kinematic overland flow model ซึง่ จะได้ ค่า
อัตราการไหลต่อหน่วยความกว้ างที่ node ต่างๆ ที่กาหนดในแต่ละพื ้นที่ในแต่ละช่วงเวลา (time step) ในที่นี ้ได้
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ใช้ เอลิเมนท์รูปสามเหลี่ยมทาการคานวณหาอัตราการไหลต่อหน่วยความกว้ าง qx และ qy ที่ node ตามแนวฝั่ ง
ลาน ้าจะปรับเป็ นอัตราการไหลตามแนวตังฉากและอั
้
ตราการไหลตามแนวขนานกับลาน ้า ซึง่ อัตราการไหลตาม
แนวตังฉากต่
้
อหน่วยความกว้ างจะเป็ นอัตราการระบายน ้าท่าลงสู่ลาน ้าต่อหน่วยความยาวของลาน ้า จากนันจึ
้ ง
ใช้ แบบจาลอง Kinematic stream flow routing model คานวณอัตราการไหลที่ node ต่าง ๆ ที่กาหนดตามลา
น ้าที่เวลาต่างๆ โดยใช้ คา่ อัตราการระบายน ้าท่าลงสูล่ าน ้าต่อหน่วยความยาวที่คานวณได้ ข้างต้ นเป็ นข้ อมูล
จากผลการประยุก ต์ ใ ช้ แ บบจ าลองในการค านวณอัต ราการไหลของน า้ ในแม่ น า้ น่ า นได้ น าค่ า มา
เปรี ยบเทียบกับค่าที่ตรวจวัดที่สถานีวดั น ้าของกรมชลประทาน (Figure 3-4) ได้ ผลดังนี ้

Figure 3 Flow rate at station N64

Figure 4 Flow rate at station N1

จากการเปรี ยบเทียบค่าระหว่างค่าที่คานวณกับสถานีตรวจวัด พบว่าค่าที่ได้ จากการคานวณแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ นนยั
ั ้ งแตกต่างจากค่าที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบค่าที่ได้ จากสถานีตรวจวัดอยู่บ้างแต่พบว่ายังคงมี
แนวโน้ มใกล้ เคียงกับค่าจริ งที่ได้ จากสถานีตรวจวัด จึงสามารถนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ มาใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การเตือนภัยน ้าท่วมที่เกิดขึ ้นบนพื ้นที่จริ งได้

สรุป
การพัฒนาแบบจาลองคณิตศาสตร์ สาหรับการคานวณการไหลของน ้าทังบนพื
้
้นที่รับน ้าและในลาน ้า
จากผลการวิจยั พอสรุ ปได้ ดงั นี ้
1) การใช้ แบบจาลองที่พฒ
ั นาขึ ้นจากสมการพื ้นฐานที่อธิบายหลักการทางฟิ สิกส์ที่เกี่ยวข้ องกับการไหล
ของน ้าทาให้ จานวนพารามิเตอร์ ที่ต้องใช้ ปรับเทียบแบบจาลองมีไม่มากนักซึง่ ตามแบบจาลองประเภทนี ้ต้ อง
อาศัยข้ อมูลทางกายภาพของพื ้นที่คอ่ นข้ างละเอียดเพื่อเพิ่มความแม่นยาของแบบจาลอง
2) เมื่อประยุกต์ใช้ แบบจาลองที่พฒ
ั นาขึ ้นกับลุม่ น ้าน่าน พบว่าผลที่คานวณได้ ในแม่น ้าน่านยังแตกต่าง
จากผลที่วดั ที่สถานีวดั น ้าพอสมควร สาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่สาคัญได้ แก่ ความจากัดของจานวนสถานีวดั
น ้าฝน ข้ อมูลพื ้นที่หน้ าตัด และความกว้ างของลาน ้า รวมทังความถู
้
กต้ องแม่นยาของข้ อมูลการใช้ ที่ดิน ความลาด
ชันของพื ้นที่และลาน ้า
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3) ข้ อมูลด้ านอุทกธรณีวิทยาก็เป็ นข้ อมูลที่จาเป็ นในการประเมินการไหลของน ้าใต้ พื ้นดินที่เกิดจากการ
ไหลซึมลงดินของน ้าฝน ซึง่ จะค่อยๆ ระบายลงสูล่ าน ้าใกล้ เคียงในที่สดุ ข้ อมูลนี ้มิได้ นามาพิจารณาในที่นี ้ แต่ใช้
การปรับเทียบระยะเวลาที่น ้าใต้ พื ้นดินไหลออกสูล่ าน ้านับตังแต่
้ ฝนตก
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การลดความเค้ นหนาแน่ นของแผ่ นสี่เหลี่ยมมีรูตรงกลางภายใต้ แรงดึงตามแนวแกนโดยใช้
ระเบียบวิธีการทางไฟไนต์ เอลิเมนต์
The Reduction of Stress Concentration in a Rectangular Plate with a Central Circular Hole
Under Axial Tension Force Using Finite Element Method
วัชระ เครือรัฐติกาล1* กรรมมันต์ ชูประเสริ ฐ1 และ ชาญเวช ศิลพิพฒ
ั น์ 1
Watchara Kruerattikarn1*, Kummun Chooprasirt 1 and Chanwech Seenpipat1

บทคัดย่ อ
พื ้นฐานในการคานวณวิเคราะห์ความเค้ น สมมติวา่ ชิ ้นงานมีความราบเรี ยบ หน้ าตัดสม่าเสมอ และ ไม่มี
ความผิดปกติ ในทางปฏิบตั ิ แทบทุกชิ ้นงานทางวิศวกรรมอย่างน้ อยมีการเปลี่ยนแปลงหน้ าตัด และหรื อ รู ปทรง
ภายใต้ ภาระงาน การเปลี่ยนแปลงรู ปทรง ทาให้ ความเค้ น ของชิ ้นงานมีค่าเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญ และนาไปสู่
ความเสียหายของชิ ้นส่วนเนื่องจากความเค้ นหนาแน่นสูง การกระจายตัวของความเค้ นจะไม่สม่าเสมอตลอดหน้ า
ตัดของชิ ้นงาน เมือ่ ชิ ้นงานสี่เหลี่ยมมีรูกลมตรงกลางภายใต้ แรงดึงตามแนวยาวของชิ ้นงาน วิธีการทางไฟไนต์เอลิ
เมนต์ถูกนามาใช้ เพื่อลดความเค้ นที่เกิดขึ ้น ตัวประกอบความเค้ นหนาแน่นสามารถลดได้ ถึง 19.8 % สาหรับใช้
สองรู ช่วย และ 22.2 % สาหรับใช้ สองรู วงรี ช่วย โดยวางตาแหน่งทังสองด้
้
านของรู วงกลมหลัก ผลที่ได้ แสดงให้
เห็นถึงการมีรูช่วยหรื อรู วงรี ช่วย โดยวางตาแหน่ง ขนาด ที่เหมาะสม ทาให้ การไหลของความเค้ นราบเรี ยบขึ ้น
ABSTRACT
Basic stress analysis calculations assume that the components are smooth, uniform section
and no irregularities. In practice virtually all engineering components have at least minimal changes
in section and/or shape. Under loads, these changes in geometry increase the local stress fields of
the components quite significantly, and this will lead to failure of the component of high stress
concentration. The stress distribution is not uniform throughout the cross section, when a central
circular hole is introduced in a rectangular plate under axial tension force. Finite element method is
used to study for the stress reduction. The stress concentration factor can be reduced up to 19.8 %
for using two auxiliary holes and up to 22.2 % for using two auxiliary ellipse hole by locate auxiliary
holes on either side of main central circular hole. Results reveals that the introduction of the auxiliary
holes or auxiliary ellipse hole at a optimum location and sizes helps to smooth flow of the stress pass
through the plate.
Key Words :Finite element, Stress concentration factor, single circular hole, Tension load, Auxiliary hole
* Corresponding author; e-mail address: fengwkr@ku.ac.th
1
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
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คานา
ในการออกแบบชิ ้นงานต่าง ๆ ในทางวิศวกรรม ขนาดหน้ าตัดของชิ ้นงานมักมีขนาดไม่คงที่ตลอดชิ ้นงาน
ทาให้ มีคา่ ความเค้ นหนาแน่นเกิดขึ ้นบริ เวณที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้ าตัด ซึง่ ค่าความเค้ นหนาแน่นที่เกิดขึ ้นเป็ นส่วน
สาคัญที่นกั ออกแบบต้ องคานึงถึงและมีความระมัดระวัง ชิ ้นงานในบริ เวณที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื ้นที่หน้ าตัด
เมื่อมีภาระงานมากระทา ทาให้ เกิดความเค้ นหนาแน่นเกิดขึ ้นสูงในบริ เวณนี ้ แสดงให้ เห็นว่าการไหลของความเค้ น
ไม่ราบเรี ยบ อาจเกิดความเสียหายของชิ ้นงานได้ การศึกษาและออกแบบการทาให้ ความเค้ นหนาแน่นบริ เวณนี ้
ลดลง โดยไม่เปลี่ยนวัสดุหรื อเพิ่มความหนาหรื อขนาดของชิ ้นงาน จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อที่ไม่ทาให้
ต้ นทุนการผลิตชิ ้นงานนี ้สูงขึ ้นมากเกินไป
เมื่อมีภาระงานดึงมากระทาตามแนวยาวของชิ ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีรูวงกลมเดี่ยวอยู่ตรงกลาง ทาให้ เกิด
ความเค้ นหนาแน่นบริ เวณขอบของรู วงกลมสูง Erickson และ Riley (1978) ได้ ทาการทดลองใช้ วิธีโฟโตอีลาสติก
โดยให้ รู ช่วยวางไว้ ก่อนและหลังแนวของรู กลมเดี่ยวของชิ ้นงานตามแนวของภาระงานที่กระทา ผลที่ได้ ช่วยลด
ความเค้ นหนาแน่นของชิ ้นงานลง 31% - 21% Meguid (1986) ได้ ใช้ วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์วิเคราะห์หา
วิธีการลดค่าความเค้ นหนาแน่นของชิน้ งานที่มีรูกลมตรงกลางของชิ ้นงานที่รับภาระตามแนวแกนเดี่ยว โดยใช้ สอง
รู ช่วย ทาให้ ลดค่าความเค้ นหนาแน่นได้ 5.7% - 11 % Giare et al. (1989) นาเสนอเทคนิคการลดความเค้ น
หนาแน่นรอบรู วงกลมหลักของแผ่นสี่เหลี่ยม โดยใช้ วงแหวนเสริ มแรงรอบรู วงกลมหลักทาให้ ลดค่าตัวประกอบ
ความเค้ นหนาแน่น (stress concentration factor) ลงจาก 2.52 เป็ น 1 Meguid และ Gong (1993) ได้ ศกึ ษา
ความเค้ นหนาแน่นบริ เวณรอบรู กลมเดี่ยวบนแผ่นสี่เหลี่ยม ด้ วยการทดลองโดยใช้ วิธีโฟโตอีลาสติก และนาผล
เปรี ยบเทียบกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ผลที่ได้ มีคา่ ใกล้ กนั Tenchev et al. (1995) นาเสนอวิธีการลดความเค้ น
หนาแน่นของรู วงกลมโดยการเสริ มแผ่นเสริ มแรงบริ เวณรู วงกลมทังด้
้ านบนและล่างทาให้ บริ เวณรอบรู วงกลม ทา
ให้ บริ เวณนันมี
้ ความหนามากขึ ้น Ulrich และ Moslehy (1995) นาเสนอวิธีการบาวน์ดารี เอลิเมนต์ ใช้ วิเคราะห์
เพื่อลดความเค้ นหนาแน่นของรู วงกลม และวงรี โดยใช้ รูช่วย Toubal et al.(2005) ได้ ศกึ ษาทดลองเพื่อหาความ
เค้ นหนาแน่นที่เกิดขึ ้นบริ เวณรูกลมของแผ่นคอมโพสิต Younis (2006) ได้ ทาการทดลองโดยใช้ วิธีโฟโตอีลาสติก
ศึกษาการประกอบความเค้ นบริ เวณรู กลมเพื่อลดความเค้ นหนาแน่น Yang et al. (2010) ได้ ใช้ วิธีการไฟไนต์เอลิ
เมนต์ ศึกษาความเค้ นและความเครี ยดหนาแน่นของรู กลมบนแผ่นชิ ้นงานหนาที่รับแรงดัด Sburlati (2013) ได้
วิเคราะห์การลดความเค้ นหนาแน่นบริ เวณรู กลมของแผ่น โดยการสวมใส่แหวนลงไปในรู กลมที่ทาการวิเคราะห์
งานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาความเค้ นหนาแน่นที่เกิดขึ ้นบริ เวณรู วงกลมเดี่ยวตรงกลางของชิ ้นงานสี่เหลี่ยม ภายใต้
แรงดึงตามแนวแกน และทาการวิเคราะห์เพื่อลดความเค้ นหนาแน่นสูงสุดที่เกิดขึ ้นบริ เวณขอบของรู หลักโดยใช้ รู
ช่วย 2 รู โดยวางเรี ยงซ้ อนทังสองด้
้
านของรู วงกลมเดี่ยวตรงกลางชิ ้นงาน ด้ วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้ได้ ทาการวิเคราะห์ 1 รู ปแบบ ดังแสดงตาม Figure 3 โดย model A มีรูหลักเพียงรู เดี่ยว
model B มีรูหลักและรู ช่วย 2 รู และ model C มีรูหลักและรู วงรี ช่วย 2 รู โดย model A ทาการคานวณเพื่อ
เปรี ยบเทียบผลการคานวณทางไฟไนต์เอลิเมนต์ กับผลการวิจยั ของ Howland (1929-1930) เพื่อยืนยันรู ปแบบ
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โมเดลทางไฟไนต์เอลิเมนต์วา่ สามารถ นาไปใช้ ใน model B และ Model C ได้ model B ทาการเปลี่ยนขนาด
ของรู ช่วย d1 และระยะห่าง S1 model C ทาการเปลี่ยนขนาดของรู วงรี ช่วย a และ b และระยะห่าง S2

Figure 1 Details of three models analyzed in this study.
ขนาดของแผ่นสี่เหลี่ยมมีรูตรงกลางตาม Figure 3 โดยมีความกว้ าง H เท่ากับ 300 มิลลิเมตร และความ
ยาว 270 มิลลิเมตร ขนาดของรู หลักตรงกลางชิ ้นงานมีขนาด 30 มิลลิเมตร การกาหนดเงื่อนไขขอบเขตในระเบียบ
วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ กาหนดให้ หน้ าตัดด้ านซ้ ายมือของชิ ้นงานไม่ยอมให้ มีการเคลื่อนตัว และหน้ าตัดด้ าน
ขวามือมีแรงดึงตามแนวแกนขนาด 300 นิวตัน กระทากระจายสม่าเสมอตลอดหน้ าตัด ขนาดของเอลิเมนต์ 2 มม.
จานวน 29 932 เอลิเมนต์
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ค่าความเค้ นที่เกิดขึ ้นตามแนวพิกดั เชิงขัว้ ถูกนาเสนอโดย Timoshenko และ Goodier (1970) แสดงตาม
Figure 2

Figure 2 Infinite thin element with hole under tensile load.
(1)
–

(2)

พิจารณาที่หน้ าตัด I-I ที่คา่ มุม  = π /2 สมการที่ 2 เปลี่ยนเป็ น
(3)
จาก Figure 1 (a) Model A พิจารณาที่ขอบด้ านบนสุดตรงกลางของชิ ้นงาน ค่า a = 5 และ r = 50 นาไปแทนค่า
ในสมการที่ 1 ได้  = 1.005 ขนาดความเค้ นที่ได้ มีคา่ ใกล้ เคียงกันมาก แสดงว่าขนาดความกว้ างของชิ ้นงาน
สามารถนาไปใช้ วิเคราะห์ได้
พิจารณาที่หน้ าตัด II-II ที่คา่ มุม  = 0 สมการที่ 3 เปลี่ยนเป็ น
(4)
จาก Figure 1 (a) Model A พิจารณาที่ขอบด้ านขาวมือตรงกลางของชิ ้นงาน ค่า a = 5 และ r = 125 นาไปแทน
ค่าในสมการที่ 4 ได้ r = 0.996 ขนาดความเค้ นมีคา่ ใกล้ เคียงกันมาก แสดงว่าขนาดความยาวของชิ ้นงาน
สามารถนาไปใช้ วิเคราะห์ได้
ค่าตัวประกอบความเค้ นหนาแน่น (Ktn) คานวณได้ จากสมการที่ 5
Ktn = max / 
โดย

max


(5)

คือ ความเค้ นตังเากสู
้
งสุด
คือ ความเค้ นตังเากที
้
่คานวณจากพื ้นที่หน้ าตัดของรู หลัก A = t (H – d) โดยที่ t คือความหนา

ของชิ ้นงาน
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ผลและวิจารณ์ ผลการคานวณ
Model A การคานวณโดยใช้ วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ max มีคา่ สูงสุดที่ขอบของรู หลัก ดังตาแหน่งที่
แสดงใน Figure 3 และผลการคานวณหาค่า Ktn ที่ตาแหน่ง max ได้ 2.73 ซึง่ ค่าที่ได้ ถือว่าใกล้ เคียงมากกับ
Howland (1929-1930) ที่ 2.72
Model B และ Model C การคานวณโดยใช้ วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ max มีคา่ สูงสุดที่ขอบของรู หลัก
ดังตาแหน่งที่แสดงใน Figure 3 และผลการคานวณหาค่า Ktn ที่ตาแหน่ง max ค่าที่ได้ แสดงใน Table 1 และ
Table 2 ตามลาดับ

Figure 3 Position of max at the edge A of main hole in three models.
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Table 1 Stress concentration factor at edge A of main hole in model B.
S1/d = 0.5
d1/d
Ktn
0.4
2.827
0.5
2.786
0.6
2.724
0.7
2.625
0.8
2.473
0.9
2.265

S1/d = 0.6
d1/d
Ktn
0.4
2.805
0.5
2.760
0.6
2.689
0.7
2.591
0.8
2.432
0.9
2.240

S1/d = 0.7
d1/d
Ktn
0.4
2.793
0.5
2.742
0.6
2.667
0.7
2.558
0.8
2.401
0.9
2.215

S1/d = 0.8
d1/d
Ktn
0.4
2.781
0.5
2.721
0.6
2.643
0.7
2.532
0.8
2.375
0.9
2.201

S1/d = 0.9
d1/d
Ktn
0.4
2.765
0.5
2.695
0.6
2.615
0.7
2.501
0.8
2.338
0.9
2.181

Table 2 Stress concentration factor at edge A of main hole in model C.
a/d

0.4

0.6

0.8

S2/d = 0.5
a/b Ktn
0.4 2.702
0.5 2.726
0.6 2.758
0.7 2.787
0.8 2.805
0.4 2.612
0.5 2.633
0.6 2.654
0.7 2.688
0.8 2.701
0.4 2.251
0.5 2.294
0.6 2.335
0.7 2.375
0.8 2.412

a/d

0.4

0.6

0.8

S2/d = 0.6
a/b Ktn
0.4 2.654
0.5 2.677
0.6 2.701
0.7 2.735
0.8 2.758
0.4 2.574
0.5 2.597
0.6 2.621
0.7 2.645
0.8 2.664
0.4 2.221
0.5 2.266
0.6 2.317
0.7 2.356
0.8 2.387

a/d

0.4

0.6

0.8

S2/d = 0.7
a/b Ktn
0.4 2.633
0.5 2.651
0.6 2.677
0.7 2.709
0.8 2.736
0.4 2.497
0.5 2.528
0.6 2.563
0.7 2.596
0.8 2.628
0.4 2.176
0.5 2.218
0.6 2.275
0.7 2.323
0.8 2.359

a/d

0.4

0.6

0.8

S2/d = 0.8
a/b Ktn
0.4 2.602
0.5 2.635
0.6 2.668
0.7 2.694
0.8 2.712
0.4 2.483
0.5 2.501
0.6 2.538
0.7 2.567
0.8 2.599
0.4 2.163
0.5 2.200
0.6 2.246
0.7 2.281
0.8 2.323

a/d

0.4

0.6

0.8

S2/d = 0.9
a/b Ktn
0.4 2.593
0.5 2.619
0.6 2.648
0.7 2.674
0.8 2.693
0.4 2.410
0.5 2.443
0.6 2.487
0.7 2.519
0.8 2.565
0.4 2.115
0.5 2.174
0.6 2.216
0.7 2.257
0.8 2.289

จาก Table 1 Model B ที่ S1/d = 0.5 เมื่อ d1/d มีคา่ เพิ่มขึ ้น ทาให้ คา่ Ktn มีคา่ ลดลง และมีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์เดียวกัน กับที่ S1/d = 0.6 S1/d = 0.7 S1/d = 0.8 และ S1/d = 0.9 เมื่อพิจารณาที่ d1/d = 0.4
เมื่อ S1/d มีคา่ เพิ่มขึ ้นทาให้ ค่า Ktn มีคา่ ลดลง และมีลกั ษณะความสัมพันธ์เดียวกัน กับที่ d1/d = 0.5 d1/d = 0.6
d1/d = 0.7 d1/d = 0.8 และ d1/d = 0.9
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เมื่อนาค่าจาก Table 1 มาสร้ างกราฟได้ ความสัมพันธ์ แสดงดัง Figure 4 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อระยะห่าง
ระหว่างรู หลัก และรูช่วย มีคา่ มากขึ ้นทาให้ คา่ Ktn มีแนวโน้ มลดลง ขณะที่ระยะห่างระหว่างรู หลักและรูช่วยคงที่
ขนาดของรู ช่วยมีขนาดใหญ่ขึ ้นทาให้ คา่ Ktn มีแนวโน้ มลดลง ค่า Ktn ใน model B สามารถลดลงได้ สงู สุด 19.8 %
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ model A

Figure 4 Effects of d1/d on stress concentration factor at the edge A of the main hole in model B.
จาก Table 2 Model C เมื่อค่า S2/d = 0.5 a/d = 0.4 คงที่ ถ้ า a/b มีคา่ เพิ่มขึ ้นส่งผลทาให้ คา่ Ktn เพิ่มขึ ้น
และมีความสัมพันธ์เดี่ยวกันกับที่ a/d = 0.6 และ a/d = 0.8 แสดงให้ เห็นว่า เมื่อค่า เมื่อค่า S2/d ค่า a/d คงที่ ถ้ า
ค่า a/b มีคา่ เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ คา่ Ktn เพิ่มขึ ้น แต่เมื่อค่า a/d และค่า a/b มีคา่ คงที่ ค่า Ktn มีคา่ ลดลงตามค่า S2/d ที่
เพิ่มขึ ้น
เมื่อนาค่าจาก Table 2 มาสร้ างกราฟ ได้ ความสัมพันธ์แสดงดัง Figure 5 แสดงให้ เห็นว่า เมื่อขนาด a/d
คงที่ ขนาด a/b เพิ่มขึ ้น ค่า Ktn มีแนวโน้ นเพิ่มขึ ้น แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะห่างระหว่างรู หลักและรู วงรี ช่วย
เพิ่มขึ ้น ค่า Ktn มีแนวโน้ มลดลง ค่า Ktn ใน Model C นันสามารถลดลงได้
้
สงู สุด 22.2 % เมื่อเทียบกับ Model A
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Figure 5 Effects of S2/d and a/b on stress concentration factor at the edge A of the main hole in
model C.
สรุ ป
การหาค่าตัวประกอบความเค้ นหนาแน่น ของชิ ้นงานสี่เหลี่ยมที่มีรูกลมอยู่ตรงกลาง ภายใต้ แรงดึงตาม
แนวแกน โดยใช้ วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์นามาใช้ ในการวิเคราะห์ได้ ถกู นาเสนอ การลดค่าความเค้ นหนาแน่น
โดยใช้ รูช่วยสองรู ใน Model B และรู วงรี ช่วยใน Model C วางซ้ อนก่อนและหลังของรู หลักทังสองด้
้
านตามแนว
ยาวของชิ ้นงาน ผลที่ได้ ค่าตัวประกอบความเค้ นหนาแน่นใน Model B และ Model C สามารถลดลงได้ สงู สุด
19.8 % และ 22.2 % ตามลาดับ เทียบกับค่าตัวประกอบความเค้ นหนาแน่นใน Model A เมื่อตัวประกอบความ
เค้ นหนาแน่นลดลง ย่อมแสดงให้ เห็นว่าระดับความเค้ นสูงสุดที่เกิดขึ ้นในชิ ้นงานลดลงด้ วย หมายถึง การกระจาย
ของความเค้ นในชิ ้นงานราบเรี ยบขึ ้น ส่งผลให้ อายุความล้ าของชิ ้นงานดีขึ ้น
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ผลกระทบจากความสูงของชัน้ เชือ้ เพลิงที่มีต่อการเผาไหม้ ถ่านกะลามะพร้ าวอัดแท่ งภายใน
เตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึน้
Effect of bed depth on characterization of coconut shell charcoal in an updraft gasifier
ภัทรพงษ์ คงได้ 1* ปฤษธฤต สารพร1 วิชยั ศิวะโกศิษฐ1 และ ชินธันย์ อารี ประเสริฐ1
Pattarapong Kongdai1*, Prysathryd Sarabhorn1, Wichai Siwakosit1 and Chinnathan Areeprasert1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้เป็ นการศึกษาความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการจุดติดไฟโดยใช้
ถ่านกะลามะพร้ าวอัดแท่งเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในขณะเผาไหม้ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงภายในเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึ ้นและหาอัตราการ
สูญเสียเชือ้ เพลิงซึ่งเป็ นดัชนีที่สามารถบอกถึงอัตราการให้ ความร้อนของเตาชีวมวลแบบไหลขึ ้นได้ โดยพบว่า
ตัวอย่างความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงที่ 60 เซนติเมตรจะมีระยะเวลารวมของการจุดติดไฟ ณ สภาวะ Steady-state
ที่นานกว่าตัวอย่างความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงที่ 30 และ 15 เซนติเมตรตามลําดับและให้ คา่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ระหว่างกระบวนการเผาไหม้ สูงกว่าตัวอย่างความหนาชั้นเชื อ้ เพลิงที่ตํ่ากว่า แต่มี อัตราการสูญเสียมวลของ
เชื ้อเพลิงที่คล้ ายกับตัวอย่างของชั้นเชื ้อเพลิงที่ 30 เซนติเมตร แต่ช้ากว่าตัวอย่างความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงที่ 15
เซนติเมตร

ABSTRACT
This paper studies the effect of bed depth during gasification process of coconut shell
charcoal in an updraft gasifier. This study has shown that the bed depth of 60 cm can produce the
syngas that had ignitable duration longer than that of the bed depth of 30 and 15 cm. Moreover, the
nominal temperature in the gasifier of the highest bed depth was higher than compared to other bed
depth since it had higher amount of fuel and the combustion process can last longer. The mass loss
at the bed depth of 15 cm is faster and the burnout time was shorter than that of the other bed
depths. The difference of the mass loss profile of the bed depth 30 and 60 cm was not obvious.

Key Words: Updraft, gasifier, Effect of bed depth, Coconut Shell Charcoal, Temperature profile.
* Corresponding author; e-mail address: pattarapong_k@hotmail.com
1
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คํานํา
ในปั จจุบันปั ญหาด้ านพลังงานได้ สร้ างผลกระทบกับหลายๆภาคส่วน ทั้งด้ านเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม เป็ นเหตุให้ รัฐบาลกํ าหนดให้ การประหยัดพลังงานเป็ นมาตรการระดับชาติ ซึ่งแนวทางที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมายของการประหยัดพลังงาน คือ การใช้ พลังงานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้ พลังงานไปอย่าง
สิ ้นเปลือง หันมาใช้ พลังงานทดแทน บริ โภคพลังงานอย่างพอดีและพอเพียง โดยมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
ใช้ งาน และหาทางเลือกในการใช้ พลังงานในอนาคต เทคโนโลยีการผลิตก๊ าซชีวมวล เป็ นวิธีการหนึ่งในการใช้
ประโยชน์จากเชื ้อเพลิงชีวมวลเชิงความร้ อนเพื่อดึงศักยภาพทางด้ านความร้ อนมาใช้ ประโยชน์ให้ ได้ ประสิทธิภาพ
มากที่สดุ ชีวมวลเป็ นแหล่งพลังงานที่สามารถสร้ างขึ ้นได้ แต่การใช้ ชีวมวลเป็ นพลังงานนั้นต้ องอาศัยกระบวนการ
ที่ซับซ้ อนในการแปรรู ป และมนุษย์ จะต้ องลงทุนสร้ างวัตถุดิบขึน้ มาทํ าให้ ความสําคัญของชี วมวลลดลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้ พลังงานในสมัยก่อนการค้ นพบนํ ้ามัน (ปรี ชา, 2529) การใช้ พลังงานชีวมวลเป็ นการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์โดยทางอ้ อม ประมาณ 1 ใน 7 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ ในปั จจุบนั พลังงานชีวมวลนี ้ได้ มา
จากพืชและสัตว์ (ประเสริ ฐ และคณะ, 2540) แม้ จะมีการนําก๊ าซชีวมวลมาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงอย่างแพร่ หลายแต่ยงั
ไม่มีการศึกษาถึงความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงถึงผลกระทบต่อการจุดติดไฟของก๊ าซชีวมวล ถ่านกะลามะพร้ าวอัด
แท่งจึงถูกนํามาใช้ เพื่อการศึกษาในงานวิจยั นี ้เนื่องมาจากประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกมะพร้ าวประมาณ 2.43ล้ านไร่ มี
ผลผลิตประมาณ 1.63 ล้ านตันต่อ ปี พื น้ ที่ปลูกที่ สําคัญแยกตามภาคต่างๆได้ แก่ ภาคใต้ แถบจังหวัดชุมพร
สุราษฏร์ ธานี นครศรี ธรรมราช กระบี่ ตรัง ส่วนภาคกลาง แถบจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สมุทรสงคราม นครปฐม
เพชรบุรี ราชบุรี สําหรับภาคตะวันออก ได้ แก่ ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา นอกจากนี ้มะพร้ าวยังสามารถปลูก
ได้ ทกุ สภาพภูมิประเทศปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดี ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล ทํา
ให้ มีวสั ดุเหลือใช้ จากกะลามะพร้ าว ได้ แก่ ทางและก้ านใบ จัน่ หรื อก้ านทะลาย และกะลาจะมีพ่อค้ าคนกลางหรื อ
เกษตรกรที่ทําการปอกเปลือกก่อนส่งสู่โรงงานอุตสาหกรรม โดยทางหรื อก้ านใบ มีประมาณ 19.59 ล้ านตันต่อปี
จัน่ หรื อก้ านทะลายมีประมาณ 0.40 ล้ านตันต่อปี และกะลามะพร้ าวมีประมาณ 1.40 ล้ านตันต่อปี (รุ่งโรจน์ พุทธี
สกุล, 2553) งานวิจยั นี ้จึงสนใจศึกษาความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการจ่ายเชื ้อเพลิง
ชีวมวลโดยใช้ ถ่านกะลามะพร้ าวอัดแท่งเป็ นเชื ้อเพลิงและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในขณะเผาไหม้ ซงึ่ มี
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงภายในเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึ ้นและหาอัตราการ
สูญเสียมวลของเชื ้อเพลิงซึง่ เป็ นดัชนีที่สามารถบอกถึงอัตราการให้ ความร้ อนของเตาชีวมวลแบบไหลขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
ถ่ านกะลามะพร้ าวอัดแท่ ง
กะลามะพร้ าว เป็ นพืชชีวมวลเหลือใช้ จากมะพร้ าว ซึง่ มะพร้ าว 1 ลูก จะได้ ใยร้ อยละ 36.2 และกะลาร้ อย
ละ 16 โดยส่วนมากมะพร้ าวจะปลูกบริ เวณภาคใต้ ของประเทศไทย (ประมาณร้ อยละ 80) ซึ่งปกติจะให้ ผลผลิต
ตลอดปี แต่จะให้ ผลผลิตมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม (รุ่งโรจน์ พุทธีสกุล, 2553) ถ่านกะลามะพร้ าวที่ใช้
ในการทดลองต้ องมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ความยาว 8 เซนติเมตร มีรูระบายอากาศตลอดแท่ง
ขนาด 1 เซนติเมตร ส่วนประกอบของแร่ธาตุอาหารสําคัญที่อยูใ่ นลําต้ นปาล์ม ดังแสดงในรูปและตารางที่ 1
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Figure 1 Coconut Shell Charcoal
Table 1 Properties of Coconut Shell Charcoal
Properties

Unit

Proximate analysis
Wt%, d.b.
Fixed carbon
Wt%, d.b.
Ash
Wt%, d.b.
Volatile
Wt%, d.b
Moisture
Ultimate analysis
Wt%
Carbon
Wt%
Hydrogen
Wt%
Nitrogen
Wt%
Oxygen
MJ/kg
Higher Heating Value

Coconut Shell
Charcoal
53.0
9.0
30.0
8.0
60.3
3.5
0.3
26.9
30.46

*Oxygen was calculated by difference (100 – (C + H + N + ash)).

ขัน้ ตอนการทํางานของเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึน้ และอุปกรณ์ ประกอบ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดลองสามารถอธิบายโดย Schematic diagram ในรู ปที่2 โดยใช้ เตาผลิตก๊ าซชีว
มวลแบบไหลขึน้ เส้ นผ่านศูนย์ กลาง 150 มิลลิเมตร ความสูงของเตาช่วงตะแกรงด้ านล่างถึงฝาปิ ดยาว 600
มิ ล ลิ เ มตรโดยการทดลองนี ใ้ ช้ถ่ า นกะลามะพร้ าวอัด แท่ ง เป็ นเชื อ้ เพลิ ง พร้ อมทั้ง ติ ด ตั้ง เครื่ อ งวัด อุ ณ หภู มิ
(Thermocouple) สําหรับใช้ วดั อุณหภูมิของเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึ ้นในแต่ละโซน โดย Thermocouple ที่
ใช้ เป็ นชนิ ด K Type มี ขนาดเส้ น ผ่า นศูนย์ กลาง 19 มิ ล ลิเ มตร และมี ความยาว 250 มิ ล ลิเมตรเชื่ อ มต่อ กับ
เครื่ องมือประมวลผลการวัดอุณหภูมิ Data logger รุ่น Center 374 ยกเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึ ้นวางบน
ฐานของเครื่ องวัดนํ ้าหนักแบบดิจิตอล (Load cell) สําหรับใช้ วดั นํ ้าหนักของเตาและเชื ้อเพลิงเพื่อหาอัตราการ
สูญเสียมวลของเชื ้อเพลิงโดยวัดจากปริ มาณเชื ้อเพลิงที่ถกู เผาไหม้ ไปเทียบกับเวลาและวัดปริ มาณลมของพัดลม
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เติมอากาศที่จ่ายเข้ าห้ องเผาไหม้ โดยใช้ เครื่ องมือวัดอัตราการไหลของลมในท่อส่งลม ยี่ห้อ EXTECH รุ่น HD 350
โดยส่งข้ อมูลที่ทําการวัดเข้ าไปแสดงผลที่หน้ าจอคอมพิวเตอร์ รู ปที่ 2 แสดงไดอะกแรมเครื่ องมือวัดที่ใช้ ในการ
ทดลอง
NOTEBOOK

EXTECH รุ่น HD 350
Thermocouple Type K

Temp Data logger

Load cell

รุ่น Center 374

Figure 2 Schematic Diagram of Equipment used in the experiment
ขอบเขตของการทดลองถูกกําหนดโดยความสูงของชั้นเชื ้อเพลิงและนํ ้าหนักดังแสดงในตารางที่ 2 โดย
กําหนดให้ ตวั อย่าง 1, 2 และ 3 อยู่ภายในเงื่อนไขความสูงของชั้นเชื ้อเพลิง คือ 60 cm, 30 cm และ 15 cm
ตามลําดับและมีนํ ้าหนักเชื ้อเพลิงขนาด 1 Kg, 2 Kg และ 4 Kg ตามลําดับ เหตุผลที่ใช้ ความสูงของชั้นเชื ้อเพลิง
ในการทดลองตามตารางที่ 2 เพราะถ้ าใช้ ความสูงของชั้นเชื ้อเพลิงที่สงู กว่านี ้มากอุณหภูมิในการเผาไหม้ และเวลา
ในการทดลองจะมากทําให้ เครื่ องมือวัดไม่สามารถทนกับอุณหภูมิจากการเผาไหม้ ที่สงู มากเกินไปได้ จะเกิดความ
เสียหายกับเครื่ องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบ
วิธีการทดลอง
เตรี ยมเชื ้อเพลิงถ่านกะลามะพร้ าวอัดแท่งสําหรับใช้ ในการทดลองจากนั้นตรวจเช็คสภาพเตาผลิตก๊ าซชีวมวล
แบบไหลขึ ้นเมื่อตรวจเช็คแล้ วจึงติดตั้งอุปกรณ์และเครื่ องมือวัดสําหรับนํ ้าหนักและอุณหภูมิโดยในการวัดอุณหภูมิ
จะทําการวัดทั้งหมด 4 ระดับจากนั้นบรรจุเชื ้อเพลิงชีวมวลและทําการจุดเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึ ้นโดยใช้
หัวเผาด้ วยแก๊ ส LPG ทําการบันทึกค่าอุณหภูมิในแต่ละระดับความสูงของเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึ ้นซึง่ มี
ทั้งหมด 4 ระดับพร้ อมทั้งบันทึกค่านํ ้าหนักเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีสญ
ู เสียจากการเผาไหม้ ในเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบ
ไหลขึ ้นระหว่างการเผาไหม้ ตามช่วงอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการทดลองจะดําเนินไปจนกระทัง่ ถึงช่วงที่
การเผาไหม้ ไม่สามารถสร้ างสภาวะ Steady-state ได้ อีกต่อไป จึงหยุดการทดลองและบันทึกค่า
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะของอุณหภูมิภายในเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึน้ ขณะเผาไหม้ เชือ้ เพลิง
หลังจากผ่านกระบวนการเผาไหม้ เชือ้ เพลิงถ่านกะลาอัดแท่งและทําการเปรี ยบเทียบผลของอุณหภูมิ
ในช่วงของโซนCombustion และโซนReduction พบว่าช่วงห่างของอุณหภูมิระหว่างโซน Combustion และโซน
Reductionจะห่างกันมากที่130 องศาเซลเซียส เมื่อความหนาของชั้นเชื ้อเพลิง (Bed depth) น้ อย โดยจะเห็นว่า
อุณหภูมิสงู สุดของโซน Combustion ของความหนาชั้นเชื ้อเพลิง 60 เซนติเมตรจะมีค่าสูงที่สดุ ที่ 975 องศา
เซลเซียส และระยะเวลาที่ใช้ ในการเผาไหม้ จะนานที่สดุ ที่ 280 นาทีเพราะมีเชื ้อเพลิงบรรจุอยู่มากที่สดุ ระยะเวลา
ในการเผาไหม้ ของทุกความหนาชั้นเชื ้อเพลิงเพื่อไปสูส่ ภาวะ Steady-state ครั้งแรกของการจุดติดไฟใช้ เวลาอยูใ่ น
เกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกันประมาณ 30 นาทีแรก โดยอุณหภูมิในโซน Combustion ณ สภาวะ steady-stateครั้งแรก
ของทุกความหนาชั้นเชื ้อเพลิงจะใกล้ เคียงกันที่ประมาณ 760 องศาเซลเซียส และจะพบว่าระยะเวลารวมในการ
จุดติดไฟ ณ สภาวะ steady-state ของความหนาชั้นเชื ้อเพลิงขนาด 60 เซนติเมตรจะยาวนานที่สดุ ที่เวลา 41นาที
ดังแสดงในรูปที่ 3

Figure 3 Temperature profile of Combustion and Reduction zone at bed depth : 60, 30 and 15 cm.
ในทํานองเดียวกันเมื่อทําการเปรี ยบเทียบผลของอุณหภูมิในช่วงของโซน Pyrolysis และโซน Dryingจะ
พบว่าช่วงห่างของอุณหภูมิระหว่างโซน Pyrolysis และโซน Dryingจะมีระยะห่างที่ใกล้ เคียงกันที่ประมาณ 50
องศาเซลเซียส ไม่ว่าความหนาของชั้นเชื ้อเพลิง(Bed depth)จะมากหรื อน้ อย โดยจะเห็นว่าที่ความหนาของชั้น
เชือ้ เพลิง 15 เซนติเมตร อุณหภูมิจะเพิ่มขึ ้นสู่สภาวะsteady-stateเร็ วที่สดุ เพื่อพร้ อมสําหรับการจุดติดไฟ ณ
อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสแต่ที่ความหนาของชั้นเชื ้อเพลิง 60 เซนติเมตร อุณหภูมิจะเพิ่มขึ ้นสูส่ ภาวะ steadystateช้ าที่สดุ เพื่อพร้ อมสําหรับการจุดติดไฟ ณ อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส และพบว่าอุณหภูมิสงู สุดของโซน
Drying ของความหนาชั้นเชื ้อเพลิงที่ 60 เซนติเมตร จะมีคา่ สูงที่สดุ และระยะเวลาที่ใช้ ในการเผาไหม้ จะนานที่สดุ
เพราะมีเชื ้อเพลิงบรรจุอยูม่ ากที่สดุ ดังแสดงในรูปที่ 4

450

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Figure 4 Temperature profile of Pyrolysis and Drying zone at bed depth : 60, 30 and 15 cm.
การสูญเสียมวลของเชือ้ เพลิงระหว่ างการเผาไหม้ ภายในเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึน้
เมื่อพิจารณาอัตราการสูญเสียมวลของเชื ้อเพลิงพบว่าการสูญเสียมวลของเชื ้อเพลิงถ่านกะลามะพร้ าว
อัดแท่งที่ชั้นความหนาของเชื ้อเพลิง 15 เซนติเมตร จะมีอตั ราการสูญเสียมวลลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วกว่า
ความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงที่ 30 และ 60 เซนติเมตร เนื่องจากบรรจุเชื ้อเพลิงที่น้อยกว่าและมี volatile matter
น้ อยกว่าในขณะที่ปริ มาณอากาศที่เติมเข้ าสูห่ ้ องเผาไหม้ มีคา่ คงที่ประมาณ 68 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงตลอดช่วง
ที่ทําการทดลองจึงทําให้ ที่ชั้นความหนาของเชื ้อเพลิง 15 เซนติเมตรมีปริ มาณอากาศมากกว่าความหนาของชั้น
เชื ้อเพลิงอื่นๆ เป็ นผลให้ เกิดการลุกไหม้ ได้ ดีกว่าเนื่องจากมีปริ มาณออกซิเจนในการเผาไหม้ อย่างเพียงพอจึงเกิด
ภาวการณ์เผาไหม้ แบบสมบูรณ์ทําให้ อตั ราการลดลงของมวลเชื ้อเพลิงลดลงได้ เร็ วกว่าความหนาชั้นเชื ้อเพลิงที่
30 และ 60 เซนติเมตร สังเกตได้ จากความชันของกราฟที่ดิ่งลงมากกว่ากราฟการสูญเสียมวลของตัวอย่างชั้น
เชื อ้ เพลิงที่ มี ความหนามากกว่า ซึ่งจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างที่ เ ป็ นผลมาจากการลดลงของเชื อ้ เพลิงอัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ เท่าใดนัก เพราะฉะนั้นความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงน้ อยจะเห็นอัตราการลดลงของมวล
เชื ้อเพลิงชัดเจนที่สดุ ดังแสดงในรูปที่ 5

Figure 5 Mass Loss profile of Bed depth at 60 cm, 30 cm and 15 cm.
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ความสามารถในการจุดติดไฟของแก๊ สผลิตภัณฑ์ ท่ ไี ด้ จากการเผาเชือ้ เพลิง
จากตารางที่ 3 พบว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มต้ นเผาไหม้ จนถึงช่วงการเกิดสภาวะ Steady-state ชุดแรกที่
สามารถจุดติดไฟได้ ของทั้ง 3 ตัวอย่างนั้นจะใช้ เวลาที่ใกล้ เคียงกัน แต่เวลารวมของการจุดติดไฟนั้นจะพบว่าชุด
การทดลองที่ความหนาของชั้นเชื ้อเพลิง 60 เซนติเมตรจะสามารถจุดติดไฟได้ นานกว่าโดยคิดเป็ นเวลาจุดติดไฟที่
40 นาที และมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยตลอดกระบวนการสูงกว่าชุดการทดลองที่ความหนาของชั้นเชื ้อเพลิง 30 และ 15
เซนติเมตรตามลําดับโดยคิดเป็ นอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 823 องศาเซลเซียส ในขณะที่เมื่อพิจารณาอัตราการสูญเสีย
มวลของเชื ้อเพลิงระหว่างการเผาไหม้ นั้นพบว่าชุดการทดลองที่ความหนาของเชื ้อเพลิง 15 เซนติเมตร จะมีอตั รา
การสูญเสียมวลลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว สําหรับความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงที่ 30 และ 60 เซนติเมตรจะไม่
ค่อยเห็นความแตกต่างที่เป็ นผลมาจากการลดลงของเชื ้อเพลิงอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ เท่าใดนัก การจุดติดไฟ
ณ สภาวะ Steady-state ระหว่างการทดลองได้ แสดงในรูปที่ 6
Table 3 Parameter of experiment
Bed Depth 3
(15 cm.)

Bed Depth 1
(60 cm.)

Fuel
1.00
2.00
4.00
Outside diameter 4 cm. Length 8 cm.
Inside diameter 1 cm.

Mass of fuel (Kg.)
Dimension (cm.)

Start up time (Minute)
Maximum Temperature (°C)
Total time of ignition (Minute)
Nominal Temperature (°C)
Burnout time (Minute)

Bed Depth 2
(30 cm.)

Gasification
38
785
8
655
138

Figure 6 Ignition at steady-state
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สรุ ปผลการทดลอง
ผลจากการเผาไม้ ถ่านกะลามะพร้ าวอัดแท่งภายในเตาผลิตก๊ าซชีวมวลแบบไหลขึ ้นได้ แสดงให้ เห็นว่า
ความสูงของชั้นเชื ้อเพลิงและนํ ้าหนักของเชื ้อเพลิงถ่านกะลามะพร้ าวอัดแท่งมีผลต่อระยะเวลาของการจุดติดไฟ
ณ สภาวะ Steady-state โดยพบว่ายิ่งมีความสูงของชั้นเชื ้อเพลิงที่สงู กว่าจะให้ ระยะเวลาของการจุดไฟติดได้ นาน
กว่าดังเช่นที่ความหนาของชั้นเชื ้อเพลิง 60 เซนติเมตรจะให้ ระยะเวลาของการจุดติดไฟ 40 นาที และพบว่าที่
ความหนาของเชื ้อเพลิง 15 เซนติเมตร จะมีอตั ราการสูญเสียมวลของเชื ้อเพลิงถ่านกะลามะพร้ าวอัดแท่งจากการ
เผาไหม้ ลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วมากที่สดุ เนื่องจากมีปริ มาณเชื ้อเพลิงที่ใช้ เผาไหม้ น้อย ดังนั้นหากต้ องการ
นําถ่านกะลามะพร้ าวอัดแท่งไปใช้ งานเพื่อผลิตก๊ าซชีวมวลจะต้ องใช้ ความหนาของชั้นเชื ้อเพลิงที่สงู มากจึงจะให้
ช่วงเวลารวมของการจุดติดไฟได้ ยาวนานที่สดุ และปริ มาณอากาศที่เติมเข้ าสู่ห้องเผาไหม้ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มี
ต่อทดลองหากปริ มาณอากาศที่เติมเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่กําหนดที่ 68 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ซึง่ น่าจะเป็ น
ตัวแปรที่ทําให้ ระยะเวลาในการเผาไหม้ แปรเปลี่ยนได้
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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงปอกต่ อความขรุ ขระผิวของอะลูมิเนียมหล่ อกึ่งของแข็ง
เกรด 6061 โดยใช้ การออกแบบการทดลอง
The Study of Optimum Condition for Turning on Surface Roughness of Aluminum Casting
Semi-Solid Grade 6061 Using Experimental Design
สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ 1* ชาตรี หอมเขียว1 วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์1 และรอมฎอน บูระพา1
Surasit Rawangwong1*, Chatree Homkhiew1, Watthanaphon Cheewawuttipong1 and Romadorn Burapa1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะของปั จจัยในการกลึงปอกอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ ง เกรด
6061 ที่มีผลต่อความขรุ ขระผิวโดยใช้ เม็ดมีดคาร์ ไบด์ ปั จจัยที่ใช้ ศกึ ษาประกอบด้ วย ความเร็ วตัด อัตราป้อน และ
ความลึกในการตัด โดยกาหนดความเร็ วตัดอยู่ในช่วง 80-120 ม./นาที อัตราป้อน 0.02-0.08 มม./รอบ และความ
ลึกในการตัด 0.20-0.50 มม. ในการกลึงปอกอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 ด้ วยมีดคาร์ ไบด์ ผลการ
ทดลองสามารถกาหนดปั จจัยที่เหมาะสมที่สง่ ผลต่อค่าความขรุ ขระผิวต่าที่สดุ คือ ความเร็ วตัด 120 ม./นาที อัตรา
ป้อน 0.02 มม./รอบ และความลึกในการตัด 0.20 มม. จากการทดลองสามารถกาหนดสภาวะการกลึงปอกด้ วย
สมการ Ra = 1.03671 – 0.08054 cutting speed + 0.31571 feed rate + 0.08363 depth of cut – (0.06504
cutting speed  feed rate) + (0.08704 cutting speed  depth of cut) – (0.05471 feed rate  depth of
cut) + (0.03987 cutting speed  feed rate  depth of cut). จากการทดลองเพื่อยืนยันผลพบว่าค่าความ
ขรุ ขระผิวที่คานวณได้ จากสมการมีคา่ แตกต่างจากค่าที่วดั ได้ จริ ง 3.15% ซึง่ ถือเป็ นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

ABSTRACT
The purpose of this research was to optimize conditions for turning on surface roughness of
aluminum casting semi-solid 6061 by using carbide cutting tools. The experiment was conducted on
cutting speed, feed rate and depth of cut, which determines cutting speed in the range of 80-120
m./min, feed rate in the range of 0.02-0.08 mm./rev and depth of cut in the range of 0.20-0.50 mm. For
the turning process of aluminum casting semi-solid 6061, the experimental results were the minimum
surface roughness with cutting speed of 120 m./min, feed rate 0.02 mm./rev and depth of cut of 0.20
mm. It could determine a cutting condition by means of the equation Ra = 1.03671 – 0.08054 cutting
speed + 0.31571 feed rate + 0.08363 depth of cut – (0.06504 cutting speed  feed rate) + (0.08704
cutting speed  depth of cut) – (0.05471 feed rate  depth of cut) + (0.03987 cutting speed  feed
rate  depth of cut). Therefore, it was found that the absolute different value was approximately
3.15%, which is in the range of acceptable criteria.
Key Words: design of experiment, turning, aluminum casting semi-solid metal, surface roughness
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คานา
งานกลึงเป็ นกระบวนการแปรรู ปชิ น้ ส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้ กันอย่างกว้ างขวาง การกลึงปอกผิวเป็ น
กระบวนการในการลดขนาดความโตของชิ น้ งานให้ เป็ นรู ปร่ างตามที่ ต้องการ โดยให้ มีดตัดเคลื่อนที่ ตัด เฉื อน
ชิ ้นงาน ปั จจัยสาคัญในการกลึงปอกผิวคือ อัตราป้อน ความเร็ วตัด ความลึกในการตัด วัสดุมีดกลึง มุมของคมตัด
และวัสดุชิ ้นงานที่ต้องการตัดเฉือน เป็ นต้ น ผลที่เกิดขึ ้นหลังผ่านการกลึงปอก คือ ขนาดของชิ ้นงาน ความขรุ ขระ
ผิว ลักษณะของเศษกลึง และการสึกหรอของมีดกลึง เป็ นต้ น จากการสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการตัดเฉือน
วัสดุอะลูมิเนียมด้ วยกระบวนการกลึงปอกชิ ้นงาน พบว่า (วิมล และธเนศ, 2555) ได้ ศกึ ษาอิทธิพลของปั จจัยใน
การกลึงปอกต่อความขรุ ขระผิวอะลูมิเนียมหล่อกึง่ ของแข็ง เกรด 7075 โดยใช้ เครื่ องกลึงควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้ มีดกลึงคาร์ ไบด์ ปั จจัยที่ศกึ ษา ได้ แก่ ความเร็ วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัด ผลการวิจยั พบว่า
อัตราป้อนมีผลต่อความขรุ ขระผิวสูงสุด โดยค่าความขรุ ขระผิวมีแนวโน้ มลดลงเมื่ออัตราป้อนต่าลง หลังจากนัน้
(สุรสิทธิ์ และคณะ, 2558) ได้ ศกึ ษาอิทธิพลของปั จจัยที่มีผลต่อความขรุ ขระผิวและการสึกหรอของเม็ดมีดในการ
กลึงปอกชิ ้นงานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 356 โดยเครื่ องกลึงแอริ สนั เอ็ม 300 อาร์ ปั จจัยที่ศกึ ษา ได้ แก่
ความเร็ วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัด ผลการทดลองพบว่าความเร็ วตัดมีผลต่อความขรุ ขระผิวสูงที่สดุ
โดยค่าความขรุ ขระผิวมีแนวโน้ มลดลง เมื่อใช้ อตั ราป้อน และความลึกในการตัดต่าลง
ปั จ จุ บัน อะลูมิ เนี ย มผสมนิ ย มน ามาใช้ ใ นการผลิ ต ชิ น้ ส่ วนยานยนต์ ชิ น้ ส่ วนเครื่ อ งยนต์ เนื่ องจาก
อะลู มิ เ นี ย มมี ค วามหนาแน่ น ต่ า เป็ นโลหะที่ มี น า้ หนั ก เบา ทนทานต่ อ การเกิ ด สนิ ม และการผุ ก ร่ อ นใน
สภาพแวดล้ อมได้ ดี สาหรับอะลูมิเนียมหล่อกึง่ ของแข็ง เกรด 6061 เป็ นอะลูมิเนียมผสม แมกนีเซียม และซิลิกอน
เป็ นหลัก มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงสูง ต้ านทานการกัดกร่ อน ดังนัน้ ทาให้ อะลูมิเนียมกลุ่มนีจ้ ะนาไปใช้ ทา
ชิ น้ ส่วนเครื่ องยนต์ ชิ น้ ส่วนเรื อเดิน สมุท ร ชิ น้ ส่วนอากาศยาน ชิ น้ ส่วนแม่พิ มพ์ เป็ นต้ น ปั จ จุบัน มีก ารศึก ษา
เทคโนโลยีการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง (Semi-Solid Metal Casting) โดยใช้ เทคนิค Gas Induced Semi-Solid ;
GISS) (Burapa, 2010 ; เจษฎา, 2554) โดยการพ่นแก๊ สไนโตรเจนลงไปในน ้าโลหะที่หลอมเหลวจะทาให้ เกิด
โครงสร้ างเกรนเป็ นแบบก้ อนกลม (Globular Grain) โครงสร้ างภายในรวมตัวกันแน่นขึน้ และมีโพรงอากาศ
น้ อยลงส่งผลให้ มีสมบัติทางกลที่ดีขึ ้นรวมถึงการตอบสนองต่อกระบวนการทางความร้ อนได้ ดียิ่งขึ ้น อนึ่งการนา
ชิ ้นงานที่ผ่านกระบวนการหล่อโลหะกึง่ ของแข็งด้ วยกระบวนการ GISS นี ้ไปใช้ ในการผลิตชิ ้นส่วนอุตสาหกรรมได้
นันจ
้ าเป็ นต้ องผ่านการแปรรู ปด้ วยกระบวนการตัดเฉือน เพื่อให้ ได้ ขนาดและผิวชิ ้นงานตามต้ องการ อย่างไรก็ตาม
องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการกลึงปอกผิวชิ ้นงานที่ผ่านกระบวนหล่อโลหะกึง่ ของแข็งด้ วยกระบวนการ GISS ยังมี
การวิจยั จานวนน้ อย จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั ที่ต้องการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของตัวแปรที่มีผลต่อความขรุ ขระ
ผิวในการกลึงปอกอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดปั จจัยและการเลือกใช้
สภาวะการกลึงให้ มีความเหมาะสม และเพื่อให้ ได้ ชิ ้นส่วนอะลูมิเนียมที่มีคณ
ุ ภาพสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้
จากการสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่าปั จจัยในการกลึงปอกเพื่อให้ ได้ ค่าความขรุ ขระผิวจะประกอบด้ ว ยปั จจัย
หลัก 3 ปั จจัย คือ ความเร็ วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัด ซึง่ จะเป็ นปั จจัยหลักในการศึกษาวิจยั นี ้ ดังนัน้
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยและสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงปอกอะลูมิเนียมหล่อกึ่ง
ของแข็ง เกรด 6061 ที่มีผลต่อความขรุ ขระผิว และการทานายค่าความขรุ ขระผิวของการกลึงปอกอะลูมิเนียมหล่อ
กึง่ ของแข็ง เกรด 6061
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วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์
1) เครื่ องกลึงที่ใช้ ในการทดลอง เป็ นเครื่ องกลึงที่ควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ EMCO รุ่ น PC Turn 50
(Figure 1 (a)) ที่ความเร็ วรอบสูงสุด 2,500 รอบต่อนาที และอัตราป้อนสูงสุด 750 มิลลิเมตรต่อนาที
2) วัสดุที่ใช้ ในการทดลองเป็ นอะลูมิเนียม เกรด 6061 ที่ผ่านกระบวนการผลิตโลหะแบบหล่อกึ่งของแข็ง
โดยใช้ เทคโนโลยี Gas Induce Semi Solid (GISS) ร่ วมกับการหล่อแบบบีบอัด (Squeeze Casting) (Burapa,
2010 ; เจษฎา, 2554) โดยเริ่ มจากทาการหลอมอะลูมิเนียม เกรด 6061 ภายในเบ้ าหลอมชนิดกราไฟต์ด้วยเตา
หลอมไฟฟ้าแบบขดลวดความต้ านทานที่อณ
ุ หภูมิ 750 oC เมื่ออะลูมิเนียมหลอมละลายดีแล้ ว จึงทาความสะอาด
อะลูมิเนียมหลอมเหลวด้ วยฟลักซ์ (Flux) แล้ วจึงทาการตักอะลูมิเนียมหลอมเหลวจากเตาหลอมในปริ มาณ 700
กรัม นาไปเข้ าสูก่ ระบวนการ GISS เพื่อผลิตอะลูมิเนียมกึ่งของแข็ง ด้ วยการพ่นแก๊ สไนโตรเจนผ่าน แท่งกราไฟต์
ลงไปในอะลูมิเนียมหลอมเหลวที่อณ
ุ หภูมิ 660 oC เป็ นเวลา 10 วินาที จากนันจึ
้ งทาการเทหล่ออะลูมิเนียมกึ่ง
ของแข็งที่ผลิตได้ ลงไปในช่องว่างของแม่พิมพ์ อุณหภูมิของแม่พิ มพ์ที่ใช้ หล่อขึ ้นรู ปอยู่ที่ 300 oC แล้ วจึงใช้ แรงดัน
ในการบีบอัดอะลูมิเนียมกึ่งของแข็งที่ 66 MPa ด้ วยเครื่ องอัดไฮดรอลิกขนาด 100 ตัน ทาให้ ได้ ชิ ้นงานดิบของ
อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 ที่มีขนาด 100 x 100 x 25 มิลลิเมตร (Figure 1 (b)) จากนันกลึ
้ งให้ เป็ น
ชิ ้นงานสาหรับการทดลองให้ มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร (Figure 1 (c))
ส่วนผสมทางเคมีของอะลูมิเนียมหล่อกึง่ ของแข็ง เกรด 6061 (Table 1) และมีคา่ ความแข็งแรงดึงที่ 225 MPa
3) วัสดุมีดกลึง เป็ นเม็ดมีดคาร์ ไบด์ ยี่ห้อ Plansee Tizit แบบ DCGT 070204 FN -27 เกรด H10T มี
ส่วนผสมของ Co 6.0%
4) เครื่ องวัดความขรุ ขระผิว ยี่ห้อ Mitutoyo รุ่ น SJ-210

(a)

(b)
Figure 1 Equipment and tools.

Table 1 Chemical composition of aluminum casting semi-solid 6061.
Elements
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
% Weight
0.57
0.41
0.26
0.06
1.08

(c)

Zn
0.01

Ti
0.02

Figure 2 Microstructure of aluminum casting semi-solid 6061.
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Cr
0.04

Al
Bal.
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วิธีดาเนินการ
การวิจยั นี ้แบ่งการทดลองออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) หาขนาดสิ่งตัวอย่างการทดลอง ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยใช้ โปรแกรม
Minitab 16
2) กาหนดค่าปั จจัยและศึกษาปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าความขรุ ขระผิวภายใต้ ข้อสมมติฐานว่าปั จจัย
หลัก ได้ แก่ ความเร็ วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัด รวมถึงอันตรกิริยา (Interaction) ที่มีผลต่อค่าความ
ขรุ ขระผิวภายใต้ การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล 3 ปั จจัย 2 ระดับ (2 Factor Factorial Design ; 23)
(ปราเมศ, 2545; ประไพศรี และคณะ, 2551; Montgomery, 2009) โดยปั จจัยหลักในการทดลองในขันตอนนี
้
ม้ ี 2
ระดับ ประกอบด้ วย ความเร็ วตัด คือ 80 และ 120 เมตร/นาที อัตราป้อน คือ 0.02 และ 0.08 มิลลิเมตร/รอบ ความลึก
ในการตัด คือ 0.20 และ 0.50 มิลลิเมตร
3) วิ เคราะห์ ผ ลการทดลองจากการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี ย ลด้ วยการวิ เคราะห์ ค วาม
น่าเชื่ อถื อของการทดลอง จากนัน้ วิเคราะห์ ค่าความแปรปรวน (ANOVA) ของผลการทดลอง และน าผลไป
วิเคราะห์ตวั แบบสมการถดถอย (Regression)
4) ตรวจสอบความถูกต้ องของตัวแบบสมการถดถอย และเปรี ยบเทียบค่าความขรุ ขระผิวที่ได้ จากสมการ
พยากรณ์และผลจากการวัดค่าจริ ง

ผลการวิจัย
1. ขนาดตัวอย่ างในแต่ ละการทดลอง
จากการทดลองกลึงปอกอะลูมิเนียมหล่อกึง่ ของแข็ง เกรด 6061 โดยกลึงปอกซ ้าสภาวะ 15 ครัง้ แล้ วนา
ข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้ โปรแกรม Minitab 16 พบว่าได้ ขนาดสิ่งตัวอย่าง
เท่ากับ 3 ตัวอย่าง ในสภาวะการทดลองให้ ค่ากาลังแห่งการทดสอบ เท่ากับ 96.68% ซึง่ สูงกว่าค่าระดับความ
เชื่อมัน่ ที่ตงไว้
ั ้ 95% ดังนันในการวิ
้
จยั นี ้จึงทดลองซ ้า 3 ครัง้
2. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผลการทดลองเพื่อหาปั จจัยที่คาดว่ ามีผลต่ อความขรุ ขระผิว
ภายใต้ การทดลองแบบ 3 ปั จจัย 2 ระดับ
ในการศึกษาปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อความขรุ ขระผิวในเบื ้องต้ น เพื่อลดความผันแปรที่เกิดจากการวัด
ผู้วิจัยได้ กาหนดการบันทึกผลทดลองโดยการทดลอง 3 ซ ้า ค่าที่ได้ จะมาจากค่าเฉลี่ยของการวัดซ ้า 3 ครั ง้ การ
ทดลองในขันตอนนี
้
้จานวนการทดลองทังหมด
้
24 การทดลอง โดยทาการออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลการ
ทดลองทางสถิ ติด้วยโปรแกรม Minitab 16 ผลการทดลอง พบว่าอันตรกิ ริย าส่งผลต่อค่าความขรุ ขระผิ ว โดย
พิจารณาจากค่า P-value มีคา่ น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 (Table 2, Figure 2, Figure 3) เมื่อพิจารณาอันตร
กิริยาระหว่างสองปั จจัย และสามปั จจัย พบว่าเส้ นอันตรกิริยาไม่ตดั กัน ซึง่ ยังไม่สามารถสรุ ปได้ วา่ อันตรกิริยาไม่มี
ผลต่อค่าความขรุ ขระผิว เนื่องจากถ้ าอันตรกิริยาไม่มีผลเส้ นทัง้ สองเส้ นจะขนานกัน แต่จากกราฟพบว่าเส้ นไม่
ขนานกัน แสดงว่าอาจจะมีแนวโน้ มที่จะตัดกันที่จดุ ใดจุดหนึง่ และในการวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนจากการทดลอง
วัดค่าความขรุ ขระผิวตามที่ได้ ออกแบบไว้ ได้ ผลว่า R2 มีค่าเท่ากับ 95.87% และค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 94.06%
ซึง่ มีความหมายว่าถ้ าหากความแปรปรวนในข้ อมูลมี 100 ไมโครเมตร แล้ วความผันแปร 95.87 ไมโครเมตร สามารถ
อธิบายได้ ด้วยตัวแบบถดถอย ส่วนปริ มาณที่เหลือไม่สามารถอธิบายได้ เนื่องจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนัน้
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จะได้ วา่ ความแปรปรวนของข้ อมูลวัดค่าความขรุ ขระผิว สามารถอธิบายได้ ด้วยความเร็ วตัด อัตราป้อน และความลึกใน
การตัด แสดงว่าการออกแบบการทดลองนีถ้ ูกต้ องและมีความเหมาะสม ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ขรุ ขระผิวในการกลึงปอกอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 คือ ความเร็ วตัด อัตราป้อน และความลึกในการ
ตัด และอันตรกิริยาของปั จจัยร่ วมระหว่าง 3 ปั จจัย
Table 2 Analysis of variance of surface roughness value and result of regression analysis.
Analysis of Variance for Ra using Adjusted SS for Tests
Source
DF
Seq SS
Adj SS
Adj MS
F
P
Cutting Speed
1
0.15569
0.15569
0.15569
18.60
0.001*
Feed Rate
1
2.39212
2.39212
2.39212
285.71
0.000*
Depth of Cut
1
0.16784
0.16784
0.16784
20.05
0.000*
Cutting Speed  Feed Rate
1
0.10153
0.10153
0.10153
12.13
0.003*
Cutting Speed  Depth of Cut
1
0.18183
0.18183
0.18183
21.72
0.000*
Feed Rate  Depth of Cut
1
0.07183
0.07183
0.07183
8.58
0.010*
Cutting Speed  Feed Rate  Depth of Cut
1
0.03816
0.03816
0.03816
4.56
0.049*
Error
16
0.13396
0.13396
0.00837
Total
23
3.24296
S = 0.0915014 R-Sq = 95.87% R-Sq (adj) = 94.06%
Regression Analysis: Ra versus Cutting Speed, Feed Rate, Depth of Cut
The regression equation is
Ra = 1.03671 – 0.08054 cutting speed + 0.31571 feed rate + 0.08363 depth of cut – (0.06504 cutting speed  feed rate) + (0.08704 cutting speed
 depth of cut) – (0.05471 feed rate  depth of cut) + (0.03987 cutting speed  feed rate  depth of cut)
Predictor
Coef
SE Coef
T
P
Constant
1.03671
0.01868
55.51
0.000*
Cutting Speed
-0.08054
0.01868
-4.31
0.001*
Feed Rate
0.31571
0.01868
16.90
0.000*
Depth of Cut
0.08363
0.01868
4.48
0.000*
Cutting Speed  Feed Rate
-0.06504
0.01868
-3.48
0.003*
Cutting Speed  Depth of Cut
0.08704
0.01868
4.66
0.000*
Feed Rate  Depth of Cut
-0.05471
0.01868
-2.93
0.010*
Cutting Speed  Feed Rate  Depth of Cut
0.03987
0.01868
2.13
0.049*
S = 0.0915014 R-Sq = 95.87 % R-Sq(adj) = 94.06 %
*P-value less than 0.05 is considered significant.

Main Effects Plot for Ra

Interaction Plot for Ra
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Figure 2 The plot of main effects on surface
roughness by changing the level of the main
factors.
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Figure 3 The plot of interaction effects on surface
roughness by changing the level of the main
factors.
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3. การวิเคราะห์ ความแปรปรวนของปั จจัยที่มีผลต่ อค่ าความขรุ ขระผิว
ผลการตรวจสอบความถูกต้ องของรู ปแบบการทดลอง พบว่าข้ อมูลที่ได้ มีความน่าเชื่อถือจึงนาข้ อมูลผล
การวัดค่าความขรุ ขระผิวมาทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปั จจัยเพื่อตรวจสอบว่าปั จจัยที่ทาการศึกษานันมี
้
ปั จจัยใดบ้ างที่ มีผลต่อค่าความขรุ ขระผิ วของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 โดยกาหนดระดับความ
เชื่อมัน่ ที่ 95% ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึง่ แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab 16 (Table 2) และผลการ
วิ เ คราะห์ ส มการถดถอย พบว่ าเมื่อ วิ เ คราะห์ ความแปรปรวนของผลการทดลองสามารถสร้ างเป็ นสมการ
ความสัมพันธ์ ของความขรุ ขระผิวกับตัวแปรอิสระ มีปัจจัยที่นามาพยากรณ์ ได้ คือ ความเร็ วตัด อัตราป้อน และ
ความลึกในการตัด และอันตรกิริยาของความเร็ วตัดกับอัตราป้อน ความเร็ วตัดกับความลึกในการตัด อัตราป้อนกับ
ความลึกในการตัด และความเร็ วตัดกับอัตราป้อนและความลึกในการตัด เนื่ องจากมี ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการแบบ Actual variable ได้ ดงั สมการที่ 1 คือ
Ra = 1.03671 – 0.08054 cutting speed + 0.31571 feed rate + 0.08363 depth of cut – (0.06504
cutting speed  feed rate) + (0.08704 cutting speed  depth of cut) – (0.05471 feed rate  depth of cut) +
(1)
(0.03987 cutting speed  feed rate  depth of cut)

การวิเคราะห์การถดถอยของความขรุ ขระผิวของปั จจัยหลัก และอันตรกิริยาที่มีผลต่อความขรุ ขระผิว โดย
ใช้ ข้ อ มูล จากผลการทดลองและการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนของปั จ จัย น ามาวิ เคราะห์ ก ารถดถอยโดยใช้
โปรแกรม Minitab 16 ผลจากการวิเคราะห์การถดถอย (Table 3) สามารถสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยหลัก
และอันตรกิริยาของปั จจัยร่ วมในรู ปของสมการเชิงเส้ นของค่าความขรุ ขระผิว โดยสามารถแสดงสมการถดถอย
แบบ Coded variable ได้ ดงั สมการที่ 2 คือ
Ra = 0.9788 – 0.0088 cutting speed + 25.6190 feed rate – 1.7360 depth of cut – (0.1084 cutting
speed  feed rate) + (0.0290 cutting speed  depth of cut) – (12.1574 feed rate  depth of cut)
(2)

4. การหาค่ าสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงปอก
การวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงปอกชิ ้นงานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 จะใช้
Response optimizer ในการคานวณเพื่อหาผลลัพธ์ โดยจะเลือกค่าระดับของปั จจัยที่ส่งผลต่อค่าความขรุ ขระผิว
(Ra) มีค่าน้ อยที่สดุ ผลการวิเคราะห์ สภาวะที่เหมาะสมของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความขรุ ขระผิว (Table 4,
Figure 4) เมื่อพิจารณาจะพบว่าระดับปั จจัยที่เหมาะสมที่ทาให้ ได้ ค่าความขรุ ขระผิวน้ อยที่สุดในการกลึงปอก
ชิ ้นงานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 โดยคานวณจาก Response optimizer ในโปรแกรม Minitab 16
คือความเร็ วตัด 120 เมตร/นาที อัตราป้อน 0.02 มิลลิเมตร/รอบ และความลึกในการตัด 0.2 มิลลิเมตร ซึ่งระดับ
ปั จจัยที่ดีที่สดุ นี ้จะนาไปใช้ ในการทดลองเพื่อยืนยันสมการถดถอยที่ได้ จากการวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป
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Table 3 Result of regression analysis.
Response Surface Regression: Ra versus Cutting Speed, Feed Rate, Depth of Cut
General Regression Analysis:
Regression Equation for Ra
Ra = 0.9788 – 0.0088 cutting speed + 25.6190 feed rate – 1.7360 depth of cut – (0.1084 cutting speed  feed rate) + (0.0290
cutting speed  depth of cut) – (12.1574 feed rate  depth of cut)
Term
Coef
SE Coef
T
P
Constant
0.9788
0.32792
2.985
0.008*
Cutting Speed
-0.0088
0.00312
-2.809
0.012*
Feed Rate
25.6190
3.83916
6.673
0.000*
Depth of Cut
-1.7360
0.73455
-2.363
0.030*
Cutting Speed * Feed Rate
-0.1084
0.03423
-3.167
0.006*
Cutting Speed * Depth of Cut
0.0290
0.00685
4.238
0.001*
Feed Rate * Depth of Cut
-12.1574
4.56429
-2.664
0.016*
S = 0.100622 R-Sq = 94.69% R-Sq (adj) = 92.82%
*P-value less than 0.05 is considered significant.

Table 4 Finding the right level factors of turning.
Response Optimization
Goal
Minimum

Lower
0.075

Target
0.075

Ra
Global Solution
Cutting Speed = 120 Feed Rate = 0.02 Depth of Cut = 0.20
Predicted Responses
Ra = 0.480125 , Desirability = 0.905197
Composite Desirability = 0.905197
Optimal
High
D
Cur
0.90520 Low

Cutting
120.0
[120.0]
80.0

Feed Rat
0.080
[0.020]
0.020

Upper
0.16

Weight
1

Import
1

Depth of
0.50
[0.20]
0.20

Composite
Desirability
0.90520

Ra
Minimum
y = 0.4801
d = 0.90520

Figure 4 Level factors that a surface roughness suitable work surface.

5. การทดสอบยืนยันผลการทดลอง
การทดลองยืนยันผลเป็ นการทดสอบเพื่อยืนยันผลสรุ ปของค่าปั จจัยตามปั จจัยที่กาหนดไว้ คือ ความเร็ ว
ตัด 120 เมตร/นาที อัตราป้ อน 0.02 มิลลิเมตร/รอบ และความลึกในการตัด 0.2 มิล ลิเมตร ซึ่งผลที่ ได้ จ ากการ
ทดลองเพื่อยืนยันสมการถดถอย พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าความขรุ ขระผิวในการกลึงปอกชิ ้นงานอะลูมิเนียมหล่อกึ่ง
ของแข็ง เกรด 6061 เท่ากับ 0.541 ไมโครเมตร ซึง่ มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้ เคียงกับผลจากการวิเคราะห์ ด้วยการแทนค่า
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ระดับปั จจัยที่เหมาะสมลงในสมการถดถอย เท่ากับ 0.546 ไมโครเมตร เมื่อทาการทดสอบสมมติฐานเพื่อยืนยัน
สมการถดถอย พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าความขรุ ขระผิวในการกลึงปอกชิน้ งานอะลูมิเนี ยมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด
6061 ที่ได้ จากการทดลองยืนยันผลไม่มีความแตกต่างกันของค่าความขรุ ขระผิวที่ได้ จากการแทนค่าของระดับ
ปั จจัยที่เหมาะสมในสมการความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงว่าสมการความสัมพันธ์ ที่ได้ จากการ
ทดลองสามารถนามาใช้ ในการพยากรณ์ ความขรุ ขระผิวในการกลึงปอกชิ ้นงานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด
6061 ได้ จริ ง และเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดรวมของการพยากรณ์ ค่าความขรุ ขระผิวได้ จากสมการถดถอยเมื่อ
เทียบกับค่าที่วดั ได้ จากการทดลองในแต่ละระดับของปั จจัยมีค่าเท่ากับ 3.15 เปอร์ เซ็นต์ จึงสรุ ปได้ ว่าสมการ
ถดถอยที่ได้ จากผลการทดลองสามารถนามาใช้ ในการพยากรณ์ ค่าความขรุ ขระผิวของการกลึงปอกชิน้ งานอะลูมิเนียม
หล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 ได้

สรุป
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่มีผลต่อค่าความขรุ ขระผิวของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 ใน
การกลึงปอกด้ วยเครื่ องกลึง ซีเอ็นซี และวิเคราะห์คา่ ความขรุ ขระผิวเพื่อใช้ ในการสร้ างสมการถดถอยสาหรับการ
พยากรณ์คา่ ความขรุ ขระผิวของอะลูมิเนียมหล่อกึง่ ของแข็ง เกรด 6061 สรุ ปผลได้ ดงั นี ้
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นอิทธิพลหลัก พบว่าปั จจัยหลัก คือ ความเร็ วตัด อัตราป้อน และความลึกใน
การตัด มีอิทธิพลต่อค่าความขรุ ขระผิวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากมีค่า P-Value เท่ากับ 0.001
0.000 และ 0.000 ตามลาดับ ซึง่ น้ อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่เป็ นอันตรกิริยา พบว่าปั จจัยที่เป็ นอันตรกิริยา คือ ความเร็ วตัดกับอัตราป้อน
ความเร็ วตัดกับความลึกในการตัด อัตราป้อนกับความลึกในการตัด และความเร็ วตัดกับอัตราป้อนและความลึกใน
การตัด มีอิทธิพลต่อค่าความขรุ ขระผิวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากมีค่า P-Value เท่ากับ 0.003
0.000 0.010 และ 0.049 ซึง่ น้ อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
3. ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอย พบว่าเมื่อวิเคราะห์ ความแปรปรวนของผลการทดลองสามารถสร้ าง
เป็ นสมการความสัมพันธ์ ของความขรุ ขระผิวกับตัวแปรอิสระ มีปัจจัยที่นามาพยากรณ์ ได้ คือ ความเร็ วตัด อัตรา
ป้อน และความลึกในการตัด และอันตรกิริยาของความเร็ วตัดกับอัตราป้อน ความเร็ วตัดกับความลึกในการตัด อัตรา
ป้อนกับความลึกในการตัด และความเร็ วตัดกับอัตราป้อนและความลึกในการตัด เนื่องจากมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการแบบ Actual variable ได้ สมการที่ 1 คือ Ra = 1.03671 – 0.08054
cutting speed + 0.31571 feed rate + 0.08363 depth of cut – (0.06504 cutting speed  feed rate) +
(0.08704 cutting speed  depth of cut) – (0.05471 feed rate  depth of cut) + (0.03987 cutting speed 
feed rate  depth of cut)

4. ระดับปั จจัยที่เหมาะสมต่อค่าความขรุ ขระผิวสามารถหาระดับปั จจัยที่เหมาะสมของการกลึงปอก
ชิ ้นงานอะลูมิเนี ยมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 คือ ความเร็ วตัด 120 เมตร/นาที อัตราป้อน 0.02 มิลลิเมตร/รอบ
และความลึกในการตัด 0.20 มิลลิเมตร ซึง่ เป็ นค่า Response optimization ในโปรแกรม Minitab 16 ได้ ทาการ
เลือกระดับปั จจัยที่เหมาะสมในการกลึงปอกชิ ้นงานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 ส่งผลให้ มีค่าความ
ขรุ ขระผิวน้ อยที่สดุ
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5. การทดลองเพื่อยืนยันผลเป็ นการทดสอบเพื่อยืนยันผลสรุ ปของค่าปั จจัยทัง้ 3 ปั จจัย คือ ความเร็ วตัด
120 เมตร/นาที อัตราป้อน 0.02 มิลลิเมตร/รอบ และความลึกในการตัด 0.20 มิลลิเมตร ซึง่ ผลที่ได้ จากการทดลอง
เพื่ อยื นยันสมการถดถอย พบว่ามี ค่าเฉลี่ย ของค่าความขรุ ขระผิ ว ในการกลึงปอกชิ น้ งานอะลูมิเนี ย มหล่อกึ่ง
ของแข็ง เกรด 6061 มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้ เคียงกับผลจากการวิเคราะห์ ด้วยการแทนค่าระดับปั จจัยที่เหมาะสมลงใน
สมการถดถอย เมื่อทาการทดสอบสมมติฐานเพื่อยืนยันสมการถดถอย พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าความขรุ ขระผิวใน
การกลึงปอกชิ ้นงานอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 6061 ที่ได้ จากการทดลองยืนยันผลไม่มีความแตกต่างกัน
ของค่าความขรุ ขระผิวที่ได้ และเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดรวมของการพยากรณ์ ค่าความขรุ ขระผิวได้ จากสมการ
ถดถอยเมื่อเทียบกับค่าที่วดั ได้ จากการทดลองในแต่ละระดับของปั จจัยมีคา่ เท่ากับ 3.15 เปอร์ เซ็นต์
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อิทธิพลของประเภทคาร์ บอนและเวลาการดูดซับโลหะต่ อสมรรถนะของตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/C
สาหรับปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชันของเอทานอลในด่ าง
Influence of carbon support type and metal adsorption time on performance of Pd/C catalyst
for ethanol electro-oxidation in alkaline
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บทคัดย่ อ
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาพาลาเดียม (Pd) บนตัวรองรับคาร์ บอน โดยใช้
วิธีการปกป้องโซลด้ วยพอลิไวนิลแอลกอออล์(polyvinyl alcohol protection method,PVA) ได้ ทาการกาหนดตัวแปร
ที่ศกึ ษา คือชนิดของคาร์ บอนที่ใช้ เป็ นตัวรองรับ(คาร์ บอนวัลแคน,C และ คาร์ บอนนาโนทิวป์,CNT) และเวลาที่ใช้ ใน
การดูดซับของโลหะบนตัวรองรับ ( 1 และ 24 ชัว่ โมง) จากผลการทดลองโดยใช้ เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (CV)
พบว่า ตัวรองรับคาร์ บอนนาโนทิวป์ให้ สมรรถนะการทางานของ Pd/C ที่ดีกว่าตัวรองรับคาร์ บอนวัลแคน 2-3 เท่า
ตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/CNT ที่ใช้ เวลาในการดูดซับโลหะ 1 ชัว่ โมง สามารถให้ ค่าความหนาแน่นกระแสสูงที่สดุ 561.7
mA/mgPd ที่สภาวะความเข้ มข้ น1M EtOH ใน 1M KOH และในการทดสอบด้ วยเทคนิคโครโนแอมเปอโรเมทรี (CA)
พบว่า Pd/CNT ทีใ่ ช้ เวลาในการดูดซับของโลหะลงบนตัวรองรับ1 ชัว่ โมง ยังให้ เสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้ าที่
ดีกว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาทีใ่ ช้ เวลาในการดูดซับ24 ชัว่ โมง จากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ซึง่ จาก
ภาพถ่ายพบว่า ขนากของกลุม่ อนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ ้นเมื่อเวลาในการดูดซับอนุภาคเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ สมรรถนะของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/CNT ที่เตรี ยมโดยใช้ เวลาในการดูดซับ24 ชัว่ โมงมีค่าลดลง

ABSTRACT
The effects of catalyst preparation parameters on the performance of Pd/C prepared by polyvinyl
alcohol (PVA) protection method were investigated. The selected parameters were carbon support type
(Vulcan and carbon nanotube) and metal adsorption time (1 and 24 h). From cyclic voltammetry (CV)
results, Pd supported on carbon nanotube provided 2-3 times higher current density than that supported on
Vulcan. For the effect of metal adsorption time, the Pd/CNT prepared by using 1 h adsorption time
gave the highest current density at 561.7 mA/mgPd in solution of 1M Ethanol with 1M KOH. In addition,
chronoamperometry (CA) results indicated that the Pd/CNT prepared by using 1 h adsorption time was the
most stable catalyst. It was observed from Transmission Electron Microscope (TEM) image that the size of
the particle cluster increased with increasing metal adsorption time, causing the performance reduction of
the Pd/CNT prepared by 24 h metal adsorption time.
Key Words: electro ethanol oxidation, Pd electrode, supporting carbon, adsorption time
* Corresponding author; e-mail address: apichai.the@kmutt.ac.th
1
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
1
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT),
2
ศูนย์วิจยั และวิศวกรรมเซลล์เชื ้อเพลิงและไฮโดรเจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
2

Fuel Cells and Hydrogen Research and Engineering Center, KMUTT

463

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

คานา
ปั จจุบนั มีการใช้ พลังงานเป็ นจานวนมาก ทาให้ พลังงานจากปิ โตรเลียมลดลงอย่างรวดเร็ ว เราจึงต้ อง
ทาการศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานที่สงู ขึ ้น เทคโนโลยีหนึง่ ที่ทวั่ โลกให้
ความสนใจคือ เซลล์เชื ้อเพลิง ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาการเปลีย่ นพลังงานเคมีในเชื ้อเพลิงให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้ า โดย
ปั จจุบนั แนวโน้ มในการใช้ เชื ้อเพลิงจาพวกแอลกอฮอล เช่น เมทานอล เอทานอล กลีเซอรอล และ เอทิลนี ไกลคอล
ในเซลล์เชื ้อเพลิงมีเพิ่มขึ ้น เพราะเชื ้อเพลิงเหล่านี ้จัดเป็ นพลังงานแบบทดแทนได้ สาหรับเชื ้อเพลิงเอทานอลมีข้อดี
คือ มีความเป็ นพิษต่า เมื่อเทียบกับเมทานอล และเป็ นเชื ้อเพลิงที่ผลิตได้ ง่ายจากพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี ้
ในการใช้ งานกับเซลล์เชื ้อเพลิงแบบป้อนแอลกอฮอล์โดยตรง (Direct Alcohol Fuel Cell) พบว่า เอทานอลจะเกิด
การไหลข้ ามผ่านเมมเบรนได้ ต่ากว่าเมทานอล สิง่ นี ้ถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบ เพราะการไหลข้ ามของเชื ้อเพลิงจะ
ก่อให้ เกิดผลเสียต่อขั ้วแคโทดโดยทาให้ ค่าความต่างศักย์ มีค่าต่าลง
สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเซลล์เชื ้อเพลิงแบบป้อนเอทานอลโดยตรง ภายใต้ สภาวะด่าง ที่มีข้อดีกว่า
เซลล์เชื ้อเพลิงเอทานอลในสภาวะกรด ได้ แก่การศึกษาของ A. Brouzgou et al., 2013 ซึง่ พบว่า ปฏิกิริยา
รี ดกั ชันของออกซิเจน (Oxygen reduction reaction: ORR) ภายใต้ สภาวะด่างเกิดได้ เร็ วกว่า ส่งผลให้ สามารถใช้
ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีราคาไม่สงู มาก เช่น Nickle(Ni) และ Silver(Ag) ได้ โดยโลหะเหล่านี ้มีค่าการกัดกร่ อนต่า
ปั จจัยสาคัญอีกอย่างหนึง่ ที่มีผลต่อสมรรถภาพของเซลล์เชื ้อเพลิง คือ ตัวเร่ งปฏิกิริยา ที่ใช้ เตรี ยมเป็ นขั ้วอิเล็กโทรด
โดยเฉพาะที่ด้านแอโนด โดยตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้ กบั เซลล์เชื ้อเพลิงเอทานอลโดยตรงแบบด่างมีหลายชนิด เช่น
แพลทินมั (Pt) , แพลลาเดียม (Pd) และ ทอง(Au) สาหรับงานวิจยั ในช่วงเริ่ มต้ นนั ้นใช้ Pt เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา แต่
ต่อมาได้ ปรับเลีย่ นไปใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยาชนิดอื่น เช่น Pd ซึง่ ในกลุม่ วิจยั ของ Xu et al. (2007) ได้ เปรี ยบเทียบการ
ใช้ งานของตัวเร่ งปฏิกิริยา ระหว่าง Pt กับ Pd บนคาร์ บอน Vulcan และ คาร์ บอน microspheres ในการกระตุ้น
ปฏิกิริยาเอทานอล-ออกซิเดชัน (Ethanol oxidation reaction:EOR) โดยพบว่า ค่าความต่างศักย์ของเอทานอ
ลออกซิเดชัน ของ Pd มีการเปลีย่ นแปลงน้ อยกว่า Pt และค่าความหนาแน่นกระแสของ Pd สูงกว่า Pt ในสภาวะ
ด่าง
ในการวิจยั นี ้ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีผลต่อสมรรถนะของตัวเร่ งปฏิกิริยา
Pd บนตัวรองรับคาร์ บอน สาหรับการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชัน ของ เอทานอลในตัวกลางด่าง โดยตัวแปร
ที่ศกึ ษาในงานวิจยั นี ้คือตัวรองรับคาร์ บอน 2 ชนิด คือ วัลแคน (C) และ นาโนทิวป์ (CNT) และ ศึกษาเวลาที่ใช้ ใน
การดูดซับโลหะลงบนตัวรองรับคาร์ บอน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสังเคราะห์ ตวั เร่ งปฏิกิริยา
วิธีการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/C และ Pd/CNT โดยใช้ สารตั ้งต้ น Pd(NO3)2·xH2O ในงานวิจยั นี ้จะใช้
วิธีปกป้องโซลด้ วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) และให้ มีปริ มาณโลหะ 10% โดยน ้าหนักบนตัวรองรับคาร์ บอน 2
ประเภท คือ วั ลแคน (C) และ นาโนทิวส์ (CNT) โดยมีการเปลีย่ นแปลงเวลาในการดูดซับโลหะลงบนตัวรองรับ ที่
1 และ 24 ชัว่ โมง
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การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางกายภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยา
การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของตัวเร่ งปฏิกิริยาด้ วยเทคนิคภาพถ่ายจากกล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscopy, TEM) โดยเครื่ อง JEOL รุ่น JEM
2010 ศักย์ไฟฟ้ า 200 keV
การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางเคมีไฟฟ้าของตัวเร่ งปฏิกิริยา
การวิเคราะห์ความว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยาด้ วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic voltammetry,CV)
โดยกาหนดช่วงศักย์ไฟฟ้ าระหว่าง - 1.0 – 0.8 V vs. Hg/HgO อัตราการสแกนมีค่าเท่ากับ 50 mV/s และการ
วิเคราะห์ความเสถียรของตัวเร่ งปฏิกิริยาด้ วยเทคนิคโครโนแอมเปอโรเมทรี (Chronoamperometry) กาหนดให้ มี
การทดสอบที่ค่าความต่างศักย์ -0.2 V vs. Hg/HgO เป็ นเวลา 7,200 s (2 ชัว่ โมง) โดยใช้ เครื่ อง potentionstat
(SI 1287, Solartron)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางกายภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยา
ในการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาสาหรับงานวิจยั นี ้ใช้ เทคนิค TEM ในการ
ตรวจสอบขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคของโลหะ Pd บนตัวรองรับคาร์ บอน พบว่าทั ้ง Pd/C และ
Pd/CNT ให้ คณ
ุ ลักษณะทางกายภาพที่คล้ ายคลึงกัน คือ อนุภาคของโลหะตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd เกิดการจับเกาะ
กลุม่ กันเป็ นไข่ปลา โดยการเกาะกลุม่ กันของ Pd/C (Figure 1A) มีลกั ษณะการจับตัวกันอย่างหนาแน่น ในส่วน
ของ Pd/CNT (Figure 1B) มีการเกาะกลุม่ กันแบบหลวมกว่า เนื่องจากยังสามารถเห็นลักษณะของวงกลมเกาะ
กลุม่ กันเป็ นแพ
เมื่อทาการพิจารณาผลกระทบของเวลาที่ใช้ ในการดูดซับของโลหะลงบนตัวรองรับ ที่ 1 ชัว่ โมง และ 24
ชัว่ โมง ในกรณีของ Pd/CNT พบว่า การใช้ เวลาในการดูดซับโลหะลงบนตัวรองรับ 24 ชัว่ โมง ทาให้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา
รวมตัวกันเป็ นกลุม่ ใหญ่ขึ ้น และมีการกระจายตัวของก ลุม่ ก้ อนตัวเร่ งปฏิกิริยาน้ อยลง เมื่อเทียบกับการใช้ เวลาใน
การดูดซับโลหะ 1 ชัว่ โมง (ดังแสดงขนาดเฉลีย่ นของอนุภาคใน Table 1) และจากผลการวัดขนาดอนุภาคของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/CNT ที่เวลาในการดูดซับ 1 ชัว่ โมง มีขนาดอนุภาคเฉลีย่ 6.3 ± 1.5 nm
จากการเกิดรูปแบบการจับกลุม่ ของโลหะตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบไข่ปลามีสาเหตุจากในการเตรี ยมตัวเร่ ง
ปฏิกิริยามีสภาพความเป็ นกรดสูงมาก อาจทาให้ ประจุไม่ผลักกันมากพอที่จะทาให้ โซลแยกตัวกัน ซึง่ การจับกลุม่
ก้ อนของโลหะตัวเร่ งปฏิกิริยาบนตัวรองรับคาร์ บอนนี ้ จะส่งผลต่อพื ้นที่การเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้ า ดังจะได้ ทาการ
วิเคราะห์ในหัวข้ อคุณลักษณะทางเคมีไฟฟ้ า
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20 nm

(A)

20 nm

(B)

20 nm

(C)
Figure 1 Particle size and distribution of the Pd catalysts ; (A) Vulcan supported, (B) Carbon nanotube
supported with adsorption time 1 hr and (C) Carbon nanotube supported with adsorption time 24 hr
Table 1 Particle sizes of Pd catalysts

Catalysts

Particle size
(nm)

Pd/C
7.79 ±2.28
Pd/CNT at adsorption time 1 hr
6.31 ±1.49
Pd/CNT at adsorption time 24 hr
10.2 ± 5.06
* Using the monolayer PdO reduction charge of 405 𝜇C cm-2
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Active surface area
(m2g-1)*
14.79
20.62
11.69
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การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางเคมีไฟฟ้า
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้ าของตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd ในสภาวะด่าง เป็ นดังนี ้ในกรณีที่ทาการสแกนไปข้ างหน้ า
(forward scan) ที่ช่วงความต่างศักย์ -0.9 ถึง -0.7 V vs. Hg/HgO นั ้น มีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
ไฮโดรเจนที่ดดู ซึมและดูดซับบนพื ้นผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยา (Eq.(1))
Pd — Habs/ads + OH- → Pd — H2O + e(1)
ในช่วงความต่างศักย์ -0.75 ถึง -0.25V vs. Hg/HgO จะเกิดปรากฏการณ์การดูดซับของไฮดรอกไซด์ไอออน
(OH-) บนพื ้นผิวตัวเร่ งปฏิกิริยา (Pd) ดังแสดงในสมการที่ (2) ซึง่ เริ่ มต้ นในช่วงที่มีค่าความต่างศักย์ติดลบมากๆ
นอกจากนี ้ยังมีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ Pd ตาม Eq.(3) และ (4) โดยอาจมีบางส่วนที่เกิดขึ ้นซ้ อนทับกับ
ช่วงของการคายไฮโดรเจนที่อยู่บนพื ้นผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยา
Pd + OH- ↔ Pd — OHads + e(2)
Pd — OHads + OH ↔ Pd — O + H2O + e
(3)
Pd — OHads + Pd — OHads ↔ Pd — O + H2O
(4)
และที่ความต่างศักย์มากกว่า -0.25 V vs. Hg/HgO เกิดการสร้ างชั ้น Pd (II) oxide บนพื ้นผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยา
ถึงแม้ ว่ากลไกการเกิดออกซิเดชันจะเห็นได้ ไม่เด่นชัด แต่เป็ นที่ยอมรับกันในวงกว้ างว่า OH- จะถูกดูดซับทางเคมี
เป็ นขั ้นแรกของการเกิดออกไซด์บนพื ้นผิวโลหะตัวเร่ งปฏิกิริยา และ ที่ค่าความต่างศักย์เพิ่มสูงขึ ้นตัวเร่ งปฏิกิริยา
จะเกิดเป็ นโลหะออกไซด์เพิ่มมากขึ ้น (Z.X. Liang et al, 2009) ในสภาวะการสแกนย้ อนกลับ (backward scan)
ที่ช่วงความต่างศักย์มีค่า -0.3 V vs. Hg/HgO ปฏิกิริยาการรี ดกั ชันของ Pd (II) oxide จึงเกิดขึ ้นตาม Eq.(5)
Pd — O + H2O + 2e- ↔ Pd + 2OH(5)
- อิทธิพลของตัวรองรับคาร์ บอนสาหรับตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd
ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวรองรับคาร์ บอนสาหรับตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd ต่อคุณลักษณะทางไฟฟ้ าเคมีใน
การเกิดออกซิเดชัน่ ของเชื ้อเพลิงเอทานอลในสารละลาย KOH โดยใช้ เทคนิคไซคลิกโวลแทมแมทรี จากผลการ
ทดสอบเบื ้องต้ นของ ตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/C และ Pd/CNT ในสารละลาย 1M KOH ณ จุดทีค่ ่าศักย์ไฟฟ้ าประมาณ
-0.3 V พบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd บนตัวรองรับ CNT มีค่าพื ้นที่ผิวว่องไวสูงสุดและมีค่าทีม่ ากกว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา
บนตัวรองรับวัลแคน ถึง 1.4 เท่า ดังแสดงใน Figure 2(A),Table 1 ซึง่ ผลที่ได้ แสดงให้ เห็นว่า Pd/CNT มีค่า พื ้นที่
ผิวว่องไวมากกว่า Pd/C
สาหรับผลการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทานอลบนตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd ในสารละลายผสมระหว่าง
1M KOH และ 1M EtOH พบว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทานอลมีค่าสูงสุดที่ค่าความต่างศักย์ -0.14 V ในการ
สแกนไปข้ างหน้ า และที่ตาแหน่ง -0.33 V ในการสแกนย้ อนกลับ ซึง่ กลไกในการเกิดปฏิกิริยา สามารถแสดงเป็ น
สมการปฏิกิริยาได้ ดงั นี ้
Pd + CH3CH2OH ↔ Pd — (CH3CH2OH)ads
(6)
Pd — (CH3CH2OH)ads + 3OH- → Pd — (CH3)ads + 3H2O + 3e(7)
จากการทดลองพบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/CNT ให้ ค่าความหนาแน่นกระแสสูงสุด เท่ากับ 561.7 mA/mgPd ซึง่ มี
ค่ามากกว่า Pd/C ประมาณ 2.4 เท่า ในการสแกนไปข้ างหน้ า และ 1.7 เท่า ในการสแกน ย้ อนกลับ ซึง่ แสดงให้
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เห็นว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/CNT มีพื ้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชันของเอทานอลมากกว่า Pd/C ซึง่
มีผลสอดคล้ องกับข้ อมูล TEM

(A)
(B)
Figure 2 Cyclic Voltamograms (CVs) of Pd/C and Pd/CNT, in 1M KOH (A) containing 1M EtOH (B).
- อิทธิพลของเวลาในการดูดซับโลหะลงบนตัวรองรับ
ในการศึกษาอิทธิพลของเวลาในการดูดซับโลหะ (Pd) ลงบนตัวรองรับ ทีไ่ ด้ ทาการเลือกใช้ ตวั รองรับ
คาร์ บอนนาโนทิวป์ (CNT) เนื่องจากตัวเร่ งปฏิกิริยาบนตัวรองรับนี ส้ ามารถให้ ค่าการเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้ าที่
ดีกว่าเมื่อเทียบกับคาร์ บอนวัลแคน (C) จากการทดสอบเบื ้องต้ นในสารละลาย 1M KOH (Figure 3 (A)) พบว่า
ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมโดยการใช้ เวลาในการดูดซับของโลหะลงบนตัวรองรับ 1 ชัว่ โมง สามารถให้ พื ้นที่ใต้ กราฟ
ของค่ากระแสไฟฟ้ ารี ดกั ชัน(ที่ความต่างศักย์ -0.3 V) มากกว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมจากการใช้ เวลาดูดซับ 24
ชัว่ โมง ถึง 1.8 เท่า และเมื่อพิจารณาการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชันของเอทานอลในสารละลายผสม
ระหว่าง 1M KOH และ 1M EtOH (Figure 3 (B)) พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/CNT ทีเ่ ตรี ยมได้ จากการใช้ เวลาดูด
ซับโลหะลงบนตัวรองรับ 1 ชัว่ โมง ให้ ค่าความหนาแน่นกระแสสูงทีส่ ดุ เนื่องจากการใช้ เวลาในการดูดซับโลหะ Pd
ลงบนตัวรองรับ CNT เป็ นเวลานาน อาจทาให้ Pd ที่ถกู ดูดซับลงบนตัวรองรับเกิดซ้ อนทับกันและรวมตัวเป็ นกลุม่
ที่ใหญ่ขึ ้น ทาให้ การใช้ ประโยชน์จากตัวเร่ งปฏิกิริยาลดลง ส่งผลให้ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ าที่ คิดต่อน ้าหนัก
พาลาเดียม (Pd) มีค่าลดลง ส่งผลให้ ปริ มาณพื ้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยามีค่าลดลง

(A)
(B)
Figure 3 Cyclic Voltamograms (CVs) of Pd/CNT at adsorption time 1 and 24 hrs, in 1M KOH (A)
containing 1M Ethanol (B).
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ความเสถียรของตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า
จากการทดสอบความเสถียรของตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd/C และ Pd/CNT ด้ วยเทคนิคโครโนแอมเปอโรเมทรี
ที่ศกั ย์ไฟฟ้ า -0.2 V (Figure 4) จะเห็นได้ ว่าค่าความหนาแน่นกระแสในช่วงเริ่ มต้ นจะลดลงอย่างรวดเร็ วซึง่ เป็ นผล
จากความเป็ นพิษของสารมัธยันตร์ ที่เกิดขึ ้นในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชันของเอทานอล (S.
Yongprapat et al,2012) หลังจากนั ้นค่าความหนาแน่นกระแสจะลดลงและเข้ าสูส่ ภาวะคงตัวเทียม (pseudosteady state) เมื่อพิจารณาความหนาแน่นกระแสสุดท้ าย (final current density) และอัตรการเสือ่ ม (decay
rate) ดังแสดงใน Table. 2 พบว่า Pd/CNT มีความเสถียรมากกว่า Pd/C โดยมีความหนาแน่นสุดท้ ายเท่ากับ
5.05 mA/mgPd
Table 2 Final current density and decay rate
Catalysts
Final current density (mA/mgPd)
Pd/C
1.51
Pd/CNT at adsorption time 1 hr
5.05

Decay rate (10-3%·s-1)
12.07
11.89

Figure 4 Chronoamperometry (CA) of Pd/C , Pd/CNT at adsorption time 1 hr and Pd/CNT at
adsorption time 24 hr , in 1M KOH (A) containing 1M Ethanol (B) at -0.2 V 2 hr.

สรุป
ตัวเร่ งปฏิกิริยา Pd ที่ถกู เตรี ยมด้ วยวิธีปกป้องโซลด้ วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) โดยใช้ ตวั รองรับ
คาร์ บอนที่แตกต่างกัน และ ใช้ เวลาในการดูดซับของโลหะ บนตัวรองรับต่างกัน จากการทดสอบลักษณะทาง
เคมีไฟฟ้ าสาหรับปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชันของเอทานอลในตัวกลางด่าง พบว่าตัวรองรับที่เหมาะสมสาหรับ
Pd คือ คาร์ บอนนาโนนิวป์ และ เวลาในการดูดซับของโลหะลงบนตัวรองรับ 1 ชัว่ โมง เป็ นสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ
ในการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยา โดย ตัวเร่ งปฏิกิริยานี ้จะให้ ความหนาแน่นกระแสและความเสถียรที่สงู กว่า ตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่เตรี ยมโดยการใช้ เวลาดูดซับโลหะบนตัวรองรับ 24 ชัว่ โมง
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การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาเสนทางจักรยานในพื้นที่กลุมกรุงเทพฯ เหนือ
Stakeholder Participation in Bike Route Development in Northern Bangkok Area
สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน1* ธนภณ พันธเสน1 พัฑรา สืบศิริ2 และ บาธ ลัมเบร็กส1
Supaporn Kaewko Leopairojna1*, Tanapon Pantasen1, Pattra Suebsiri2 and Bart Lambregts1

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึก ษาและออกแบบเสนทางจักรยานนํารอง ในพื้นที่กลุมกรุงเทพฯ เหนือ
คณะผูวิจัยไดทํางานรวมกับเจาหนาที่สํานักงานเขต เลือกเสนทางที่มีประชาชนจํานวนมากใชเดินทางโดยจักรยาน
เปนประจํา สํารวจ และประเมินความเหมาะสมของเสนทาง เพื่อคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง จัดทําแนวคิด ใน
การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น คณะผูวิจัยไดจัดทําแนวทางการปรับปรุง
เสนทางนํารองเสนอตอกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติตอไป การดําเนินงานวิจัยนี้ เนน
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญ ไมตองการเสนทางจักรยานบนถนน
สายยอยหรือในซอย แตตองการเสนทางจักรยานบนถนนรองและหลัก ซึ่งแตกตางจากนโยบายที่ กทม. กําหนดไว
นอกจากนั้นยังพบวา ระดับการมีสวนรวมในแตละเขตมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความมุงมั่นของสํานักงานเขต
อยางไรก็ตาม การทํางานรวมกันหลายฝาย ทําใหเกิดการถายทอดความรูหลายดาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ทํางานของสํานั กงานเขต ในการปรับปรุงโครงข ายทางจักรยานใหครอบคลุมพื้ นที่เขต และสอดคล องกับความ
ตองการของประชาชนตอไป
ABSTRACT
This research aims to study and design pilot bicycle routes in the northern Bangkok. The
researchers cooperated with district officers in selecting routes that a lot of residents travel by
bicycles regularly. The selected routes were surveyed and evaluated to indicate pilot bicycle routes in
each district. Physical environment improvements on the pilot bicycle routes were provided and
presented in meetings with stakeholders. Guidelines were reported to Bangkok Metropolitan
Administration (BMA) for implementation. This research emphasized in stakeholder participation. The
results show that the residents require bicycle routes on collector and main roads, not local roads.
This requirement was not according to BMA bicycle policy. The researchers also found that levels of
participation in each district were different depending on willingness of district officers. However, this
research collaboration created knowledge transfers that would be benefits for the district officers in
improving bicycle routes in their districts according to residents’ requirements.
Key Words: Non-motorized transportation, Bicycle routes, Stakeholder Participation
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คํานํา

กรุ ง เทพมหานคร (กทม.) หน วยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข องกั บ การวางแผนการขนส ง และ
สถาบันการศึกษา ไดรวมกันผลักดันใหการเดินเทาและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ใหเปนวิถีชีวิตของผูคนใน
สัง คมไทย กทม. โดยคณะอนุก รรมการดานกายภาพและการส งเสริ มการใช จัก รยานในกรุ งเทพฯ ได มีแ ผน
ปรับปรุงเสนทางจักรยานชุมชน ซึ่งไดมีการมอบหมายใหสํานักงานเขต 50 เขต สํารวจพื้นที่ ตรอก ซอก ซอย เพื่อ
คนหาเสนทางจักรยานในชุมชุนที่มีอยู หรือเสนทางที่ประชาชนใชงานเปนประจํา (ธีรวัจน หงสแสนยาธรรม,
2557) จากนั้นใหกําหนดเสนทางนํารองที่สามารถเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชน และถนนสายหลักใหเปน
เครือขายเดียวกัน พรอมสํารวจปญหาที่ตองการใหดํา เนินการปรับปรุงและพัฒนา ใหสามารถใชจักรยานสัญจร
ไดจริงอยางปลอดภัย โดยอาจมีความเชื่อมโยงกับเสนทางจักรยานของพื้นที่เขตใกลเคียง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยง
กับระบบขนสงมวลชนสาธารณะอื่นๆ ซึ่งในอนาคตจะไดพัฒนาเปนโครงขายเสนทางจักรยานในเขตเมืองตอไป
กทม. จึงมอบหมายใหใหมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ภายใตการอํานวยการ
ของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย เพื่อใหคําแนะนํา และกําหนดแนวทางการทํางานแกสํานักงานเขต ในการ
กําหนดกรอบการเก็บขอมูล ประมวลขอมูล วิเคราะหผล สรุปผล จัดทํารายงานทางวิชาการ ทั้งนี้ สํานักงานเขต
เปนผูประสานงานผูนําชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล และ/หรือ องคกรที่เกี่ยวของในพื้นที่ แจกแบบสอบถาม
ตามความจําเปน สํารวจรายละเอียดกายภาพและเขียนแบบกอสราง รวมทั้งจัดการประชุม เมื่อการศึกษาแลว
เสร็จ กทม. จะไดพัฒนาเสนทางจักรยานนํารอง ไปสูการใชจักรยานเพื่อการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ
และการทองเที่ยวตอไป (ตรีดาว อภัยวงศ, 2556) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินงานรวมกับสํานักงานเขตในกลุมกรุงเทพฯ เหนือ 7 เขต ไดแก เขตลาดพราว เขตบางเขน เขต
สายไหม เขตหลั กสี่ เขตดอนเมื อง เขตจตุ จั กร และเขตบางซื่ อ โดยดํ าเนิน การช วงเดื อนกรกฎาคม 2557 กันยายน 2558 รวมระยะเวลา 15 เดือน

การตรวจเอกสาร
เกณฑการคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง
การคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเสนทางใหเหมาะสมตอการใชจักรยานเพื่อ
การสัญจร ใชตัวแปรหลัก 3 ตัวแปร คือ การเชื่อมตอ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผูใชจักรยาน ซึ่ง
นํามาจากหลักการของ CROW (2006) และ Southworth (2005) ดังนี้
1) การเชื่อมตอ (Connectivity) แบงเปนการเชื่อมตอ 3 ลักษณะ คือ
1.1) การเชื่อมตอกับโครงขายเสนทางจักรยาน เสนทางจักรยานควรทําใหเกิดการเชื่อมโยงตอไปยัง
เสนทางจักรยานเดิมที่มีอยูแลว และทําใหเกิดการเชื่อมตอกันระหวางเขตและกลุมเขตในวงกวาง
1.2) การเชื่อมตอกับการขนสงสาธารณะ เสนทางจักรยานควรทําใหเกิดการเขาถึง หรือเชื่อมโยงตอไปยัง
จุดขึ้น-ลงของระบบขนสงสาธารณะ ไดแก รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟา และเรือ
1.3) การเชื่อมตอกับสถานที่ เสนทางจักรยานควรทําใหเกิดการเขาถึง หรือเชื่อมโยงตอไปยังสถานที่ที่
ผูคนใชทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน ร านคา รานอาหาร สถานที่พักผอนหยอนใจ สถานศึกษา ยานการคา
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ตลาด เปนเสนทางสําหรับ ประชาชน เพื่อใชในชีวิตประจําวัน และ/หรือเสนทางที่นักทองเที่ยว สามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวภายในชุมชน
2) ความปลอดภัย (Safety) มุ งเน นความปลอดภัย ในการจราจร ปลอดภัย จากอุ บัติเ หตุทางถนน
มากกวาความปลอดภัยทางสังคมหรืออาชญากรรม เสนทางจักรยานควรเลือกใชทางเฉพาะสําหรับจักรยาน
หลีกเลี่ยงการนําทางเดินเทามาแบงเปนทางจักรยาน ยกเวนแตเปนสวนที่จําเปนตองใชเพื่อการเชื่อมตอทาง
3) ความสะดวกสบาย (Comfort) หมายถึง การไมมีสิ่งกีดขวาง พื้นผิวเรียบ มีเครื่องหมายหรือปาย
จราจรที่เหมาะสม และมีการปกปองจากปจจัยทางสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความรูสึกไมสบายแกผูขี่จักรยาน
รูปแบบทางจักรยาน
การปรับปรุง ทางจักรยานนํารองในพื้นที่ศึก ษา ใชแนวคิ ดของการออกแบบทางจักรยานในประเทศ
เนเธอรแลนด ที่เนนการปองกันและการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของผูใชจักรยาน
โดยการแบงรูปแบบทางจักรยานตามประเภทของถนน คือ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายยอย ซึ่งมี
การจํากัดความเร็วของยานพาหนะที่แตกตางกัน Bongers and Veen (2013) และ Lange (2013) อธิบายการ
แบงรูปแบบทางจักรยาน 3 ระดับ ดังแสดงใน Figure 1 และรายละเอียดตอไปนี้
1) ทางจักรยานใชรวมกันรถยนต (Mixed traffic) เปนทางจักรยานในพื้นที่ ที่มีการจํากัดความเร็วของ
รถยนต ไ มเ กิ น 30 กิ โลเมตรต อชั่ วโมง มีก ารออกแบบหรื อติด ตั้ งอุ ป กรณ เ พื่อลดความเร็วของรถยนต ทํ าให
จักรยานและยานพาหนะอื่นๆ ใชพื้นที่ถนนรวมกันได
2) ทางจักรยานบริเวณไหลทาง (Cycle lane) เปนการจัดชองทางจักรยานบริเวณริมถนนหรือไหลทาง
โดยการตีเ สน แบ ง เปน ชองทางจัก รยาน และจั ดทํ าสั ญลั กษณจั กรยาน เหมาะกับ ถนนที่ จํากัด ความเร็ วของ
ยานพาหนะไมเกิน 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
3) ทางเฉพาะสําหรับจักรยาน (Cycle path) เปนการจัดชองทางจักรยานโดยมีเครื่องกั้นระหวางทาง
จักรยานและถนน เหมาะกับถนนสายหลักที่จํากัดความเร็วของยานพาหนะมากกวา 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
Mixed traffic

Cycle lane

Cycle path

Figure 1 Types of cycle-infrastructure
Source Bongers and Veen (2013)
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การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนนเพื่อจัดทําทางจักรยาน
หลายเมืองที่ไดเริ่มสงเสริมการใชจักรยาน และพยายามจัดสรางเสนทางจักรยาน แตไมสามารถขยาย
ถนนในเมื องได เช นเดี ยวกับ ถนนในกรุ งเทพฯ ดั งนั้ นจึง ตองปรับปรุง สภาพทางกายภาพของถนนเพื่ อจั ดทํ า
เสนทางจักรยาน (Retrofitting bike lane) Federal Highway Administration (FHWA, 2006) อธิบายวา การ
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนนเพื่อจัดทําทางจักรยานมี 3 วิธี คือ 1) การลดความกวางของชองจราจร เพื่อ
แบงพื้นที่ถนน จัดทําเปนทางจักรยาน และลดความเร็วของรถยนต เพิ่มความปลอดภัยแกผูใชจักรยาน 2) การลด
จํานวนชองจราจรสําหรับรถยนต หรือปรับการเดินรถเปนแบบทางเดียว (one-way) เพื่อแบงพื้นที่ถนน จัดทําเปน
ทางจั กรยานและ 3) การยกเลิกหรื อปรั บปรุง การจอดรถบริเ วณริมถนน ซึ่งตองมีก ารปรึ กษาหารือร วมกั บ
หนวยงานในทองถิ่น และรานคาหรือบานเรือนที่ไดรับผลกระทบจากการยกเลิกการจอดรถ Figure 2 แสดงรูปตัด
ถนนในรัฐโอเรกอน สหรัฐ กอนและหลังการปรับลดความกวางของชองจราจร ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใช เพื่อ
จัดทํ าทางจั กรยานบนถนนสายหลั กและถนนสายรองในกรุ งเทพฯ ได โดยตองทํารวมกับ วิธีก ารยกเลิก หรื อ
ปรับปรุงการจอดรถบริเวณริมถนน เพื่อลดความขัดแยงระหวางผูที่ใชและไมใชจักรยาน

Figure 2 Retrofitting bike lane; reducing travel lane in Oregon, USA
Source FHWA (2006)
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ บุคคล กลุมคน หรือหนวยงาน ที่ใหความสนใจตอผลของโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งดําเนินการ (Bryson, 1988) ระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ขึ้นอยูกับระดับความสนใจ และการใหความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียตอผลของโครงการ ในงานวิจัยนี้ ผูมี
สวนไดสวนเสียประกอบดวยภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก ผูบริหารในแตละเขต หัวหนาฝายโยธา หัวหนาฝาย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหนาฝายเทศกิจ สมาชิกสภาเขตและสภากรุงเทพมหานคร ตํารวจจราจร
สํานักจราจรและขนสง กทม. หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมทางหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
การรถไฟฟ า มหานคร (รฟม.) ผู แ ทนจากสถาบั น การศึ ก ษา หน ว ยงานภาคเอกชน สมาชิ ก ชมรมจั ก รยาน
ผูประกอบการจักรยานยนตรับจางและคาขาย ประชาชนและผูนําชุมชนที่อยูในแนวเสนทาง การดําเนินการวิจัย
โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียชวยใหเจาหนาที่สํานักงานเขต ได ทํางานใกลชิดกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและประชาชน รับทราบปญหาและความตองการ ลดความขัดแยงและตอตาน ประชาชนและหนวยงาน
ตางๆ ไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับประโยชน และรวมประเมินผลการพัฒนาเสนทางจักรยานในชุมชนที่อยู
อาศัย หรือพื้นที่รับผิดชอบของตน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

การดําเนินงานโครงการ แบงเปน 6 ขั้นตอน โดยใหครอบคลุมการมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับ
ประโยชน และรวมประเมินผลของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 มอบหมายใหฝายโยธาและฝายพัฒนาชุมชนของสํานักงานเขต สํารวจเสนทางที่ประชาชน
จํานวนมากใชจักรยานเพื่อการเดินทาง รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการเดินทาง และสงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารายละเอียดเสนทางและแผนที่จากทุกเขต สํารวจภาคสนาม ประเมินความเหมาะสม
ของเสนทางตามเกณฑการคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง และเสนอแนะเสนทางจักรยานนํารอง 3 เสนทาง
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ครั้งที่ 1 เพื่อนําเสนอเสนทางจักรยานนํารองและแนว
ทางการปรับปรุง และรับฟงความคิดเห็น เพื่อสรุปเสนทางจักรยานนํารอง 3 เสนทางในแตละเขต
ขั้นตอนที่ 4 สํารวจรายละเอียดกายภาพเสนทางนํารอง 3 เสนทาง และจัดทําแบบรางและทางเลือกใน
การปรับปรุงเสนทางนํารองในเบื้องตน เพื่อนําเสนอตอสํานักงานเขตและผูมีสวนไดสวนเสีย
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ครั้งที่ 2 เพื่อนําเสนอทางเลือกในการปรับปรุงเสน ทาง
นํารอง จัดทําแบบสอบถามเพื่อเพิ่มชองทางในการเสนอความคิดเห็นแกผูเขารวมการประชุม สรุปเสนทางนํารอง
ที่เหมาะสมมากที่สุดเขตละ 1 เสนทาง และแนวทางการปรับปรุง ในขั้นตอนนี้ มีการแจกแบบสอบถามเพิ่มเติม
ในเขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการคัดเลือกเสนทางนํารองที่เหมาะสมมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 6 จัดลําดับความสําคัญของเสนทางจักรยานนํารองของกลม กรุงเทพฯ เหนือ โดยใชตัวชี้วัด
ตามเกณฑการคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง และเกณฑความเปนไปไดของโครงการ คือ ปริมาณผูใชเสนทาง
ความรวดเร็วที่จะไดใชเสนทางนํารอง และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมทั้งเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง
ทั้งนี้ หากสํานักงานเขตใด สามารถจัดหางบประมาณและดําเนินการสรางเสนทางนํารองไดสําเร็จ ทาง
มหาวิทยาลัยจะจัดการประเมินหลังเปดใชเสนทาง โดยการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในประโยชน
ที่ไดรับและปญหาที่พบ จากผูมีสวนไดสวนเสียอีกครั้ง เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานเสนทางจักรยานของ กทม.
ในอนาคต
ผลการศึกษา
หลังการประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย คณะผูวิจัยไดคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารองที่เหมาะสมมาก
ที่สุดเขตละ 1 เสนทาง พบวา เสนทางจักรยานนํารองที่ผูมีสวนไดสวนเสีย ตองการ เปนเสนทางบนถนนสายหลัก
และถนนสายรอง ดังแสดงใน Table 1 คณะผูวิจัยไดจัดลําดับความสําคัญ ของเสนทาง เพื่อสรุปเสนทางนํารอง
เสนทางแรกของกลุม กรุงเทพฯ เหนือ โดยมีตัวชี้วัด ไดแก 1) การเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนและสถานที่
สําคัญตางๆ 2) ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 3) ความสะดวกสบาย 4) ปริมาณกลุมเปาหมายรับบริการ
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5) ความเปนไปไดในการกอสราง และ 6) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งพิจารณาทั้งจํานวนและความ
หลากหลายของผูมีสวนไดสวนเสียที่เขารวมการประชุม ดังแสดงใน Table 2
Table 1 Pilot bicycle routes in Northern Bangkok Area
Districts

Routes

Road types

Speed limit

Ladprao

Naknivas Road

Collector road

< 50 km/hr

Chatuchak

Tessabansongkhrao Road

Main road

> 50 km/hr

Bangsue

Bangkok-Nonthaburi Road

Main road

> 50 km/hr

Bangkhen

Soi Ram-intra 21

Local road

< 50 km/hr

Laksi

Soi Changwattana 5

Local road

< 50 km/hr

Donmoung

Terdrachun Road

Main road

> 50 km/hr

Saimai

Soi Saimai 43

Local road

< 50 km/hr

Table 2 Evaluation of the pilot bicycle routes in Northern Bangkok Area
Diatricts
Ladprao Chatuchak Bangsue Bangkhen Laksi Donmoung Saimai
Connectivity
4.5
4.5
5
4
5
3.5
4
Safety
4.5
4
5
5
4
5
4
Convenient
4.5
4.5
4.5
5
4
4
4
Number of cyclists
4
4.5
4.5
4
5
3.5
5
Potential
3.5
3
5
5
4
4.5
4.5
Participation
4
4
4.5
3.5
5
4.5
5
Total
25
24.5
28.5
26.5
27
25
26.5
Rank
4
5
1
3
2
4
3
Criterions

จาก Table 2 พบวา เสนทางจักรยานนํารองของเขตบางซื่อ คือ เสนทางจักรยานตามแนวถนนกรุงเทพฯ
- นนทบุรี มีความเหมาะสมเปนเสนทางจักรยานนํารองของกลุม กรุงเทพฯ เหนือมากที่สุด เนื่องจากเสนทางมี
ความสอดคลองกับหลักการของ CROW (2006) และ Southworth (2005) กลาวคือ เสนทางเชื่อมโยงสูสถานี
รถไฟฟา 3 สายโดยตรง คือ สายสีมวง แดง และน้ําเงิน และเชื่อมโยงสถานที่สําคัญ ตางๆ เชน โรงเรียน 3 แหง
หางบิ๊กซี ตลาดบางซอน ตลาดเตาปูน เสนทางนํารองนี้มีความเปนไปไดในการกอสรางและมีความรวดเร็วที่จะได
ใชเสนทาง เนื่องจากถนนกรุงเทพฯ -นนทบุรี มีพื้นที่ถนนเหลือจากการสรางเสารถไฟฟา สามารถปรับชองจราจร
ตามแนวคิดการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนนเพื่อจัดทําเสนทางจักรยาน และจัดทําทางเฉพาะสําหรับ
จักรยานความกวางประมาณ 1.50 เมตร ไดอยางปลอดภัยและสะดวกสบาย ตามรูปแบบทางจักรยานระดับที่ 3
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ซึ่งเปนทางเฉพาะจักรยานบนถนนสายหลัก ที่รถยนตใชความเร็วมากกวา 50 กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป ตาม
แนวคิดการออกแบบทางจักรยานในประเทศเนเธอรแลนด (Bongers and Veen, 2013 และ Lange, 2013) โดย
ใชเสากั้นเขตจราจรเปนเครื่องกั้นระหวางจักรยานและยานพาหนะอื่นๆ และปองกั นไมใหรถยนตจอดบนทาง
จักรยาน รวมทั้งปรับปรุงผิวทาง ทาสี ตีเสนแบงชองทาง และติดตั้งปายจราจร ดังแสดงใน Figure 3 นอกจากนั้น
จากการทําแบบสอบถาม พบวา มีปริมาณกลุมเปาหมายรับบริการสูง และในการจัดประชุม มีผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมกับโครงการจํานวนมาก ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดเสนอให กทม. พัฒนาเสนทางนี้เปนเสนทางนํา
รองเสนทางแรกของกลุมกรุงเทพฯ เหนือ

Before
After
Figure 3 The first pilot bicycle route in Northern Bangkok Area: Bangkok-Nonthaburi Road
สรุป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและออกแบบเสนทางจักรยานนํารองในพื้นที่กลุมกรุงเทพฯ เหนือ 7 เขต
โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานเขต หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่ ผลการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญ ไมตองการ
เสนทางจักรยานบนถนนสายยอยหรือในซอย เนื่องจากสามารถใชจักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจําวันไดอยู
แลว แตตองการเสนทางจักรยานบนถนนสายรองและถนนสายหลัก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชจักรยาน จะเห็น
ไดวา ความตองการของประชาชนแตกตางจากนโยบายของ กทม. ที่มอบหมายใหสํานักงานเขตสํารวจพื้นที่ ตรอก
ซอก ซอย เพื่อปรับปรุงใหเปนเสนทางจักรยานชุมชน ดังนั้น กทม. ควรจัดประเภทของถนน และปรับปรุงทาง
จักรยานใหมีรูปแบบที่สอดคลองกับประเภทของถนน ตามวิธี การออกแบบทางจักรยานในประเทศเนเธอรแลนด
เพื่อสรางความมั่นใจในการใชจักรยานอยางปลอดภัยแกประชาชน จะเปนการสงเสริมใหประชาชนเดินทางดวย
จักรยานมากขึ้น คณะผูวิจัยไดจัดทําสรุปเสนทางนํารองและแนวทางการปรับปรุงเสนอตอ กทม. เพื่อนําผลการวิจัย
ไปสู การปฏิ บั ติ ต อไป อย า งไรก็ ต าม สํ า นั ก งานเขตมี อํา นาจหน าที่ ดูแ ลเฉพาะถนนสายย อยหรื อซอย ดั ง นั้ น
สํานักงานเขตควรประสานงานกับหนวยงานที่ดูแลถนนสายหลักและถนนสายรอง เชน สํานักการโยธาและสํานัก
การจราจรและขนสง กทม. เพื่อพัฒนาเสนทางจักรยานนํารองตอไป และควรจํากัดความเร็วของยานพาหนะบน
ถนนสายยอยหรือในซอยที่ 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกผูใชจักรยาน นอกจากนั้น จากการ
ดําเนินการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละเขตมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความ
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มุงมั่นของสํ านั กงานเขต และการให ความสํ าคัญต อการส งเสริ มการใช จักรยานของผูบริ หารและฝายโยธาเขต
อยางไรก็ตาม การทํางานรวมกันหลายฝาย ทําใหเกิดการถายทอดความรูหลายดาน โดยเฉพาะการศึกษาความ
ตองการของประชาชน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานเขต ในการปรับปรุงโครงขายทาง
จักรยานใหครอบคลุมพื้นที่เขต และสอดคลองกับความตองการของประชาชนตอไป
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การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สับปะรดแปรรู ปในกระป๋อง
Life Cycle Assessment of Canned Pineapple Product
หัทยา ทรงนิรันดร1* และ ปุณณมี สัจจกมล1
Hattaya Thongnirundorn1* and Punnamee Sachakamol1

บทคัดย่ อ
การศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สบั ปะรดแปรรู ปในกระป๋ องโดยประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต โดยเรี ยกว่า การประเมิน วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
Life Cycle Assessment (LCA) เป็ นการประเมินตังแต่
้ การได้ มาซึง่ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง และการใช้ งาน
จนถึงการกาจัดซาก เพื่อประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินปริ มาณการใช้ ทรัพยากรน ้าตลอดวัฏจักรชีวติ
ของผลิตภัณฑ์ หรื อ ร่ องรอยการใช้ น ้าเพื่อได้ มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) ก็เป็ นหนึ่งในปั จจัยทางด้ าน
สิ่ง แวดล้ อ มที่ สาคัญ กับ ผลิตผลทางการเกษตร จากการศึกษาพบว่าการได้ มาซึ่ง สับ ปะรดบรรจุกระป๋ องใน
น ้าเชื่อม ขนาด 20 ออนซ์ น ้าหนักสุทธิ 267 กรัม จานวน 1 กระป๋ อง สับปะรดบรรจุกระป๋ องในน ้าสับปะรดขนาด
108 ออนซ์ นา้ หนักสุทธิ 3,160 กรั ม จานวน 1 กระป๋ อง และนา้ สับปะรดเข้ มข้ นบรรจุถัง น ้าหนัก 263 กิโลกรั ม
จานวน 1 ถัง ใช้ ทรัพยากรน ้าให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์เท่ากับ 207 2,164 และ 119,477 ลิตรเทียบเท่า (L H2O eq.)
ตามลาดับ ซึ่งผลการประเมินทางสิ่งแวดล้ อมสามารถทราบถึง สถานะทางสิ่งแวดล้ อมของผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ต้ นทุนในกระบวนการผลิต ทรัพยากรที่ใช้ เกินความจาเป็ นเพื่อส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ค่าทางสิ่งแวดล้ อม

ABSTRACT
The research investigates the Life Cycle Assessment (LCA) of canned pineapple products by
assessing the impact on the environment. This method evaluates thoroughly the full cycle (Raw material
acquisition, Productions, Assembly, Product consumption and recycle of products). Water is one of the
most important factor to growth pineapple, therefore this research focuses mainly on the amount of water
consumed on the product processes, so called “Water Footprint.” The study finds that 20 Oz canned
pineapple in syrup with 267 grams net weighted, 108 Oz canned pineapple in pineapple juice with 3,160
grams net weighted, and concentrated pineapple juice with 263 kilograms net weighted, are consumed
the water for the amount of 207, 2,164 and 119,477 L H2O eq., respectively. The environmental
assessment of this study indicates the environmental impact of products, process costs and redundant
resources. Therefore, optimization of resources consumed in the process can be performed and
evaluated.
Key Words: life Cycle Assessment, Pineapple, Water Footprint
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คานา
อุตสาหกรรมผลไม้ กระป๋ องเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ มว่าจะเติบโตขึ ้น
ในอนาคต เนื่องจากสับปะรดมีการเพาะปลูกจานวนมากในประเทศไทยจัดเป็ นพืชที่มีความสาคัญในอุตสาหกรรม
การเกษตรอันดับต้ น ๆ และนิ ยมน ามาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ แปรรู ปสู่ตลาดทัง้ ภายในประเทศ และนอกประเทศ ซึ่ง
ประเทศไทยมีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่สาคัญ ได้ แก่ ประจวบคีรีขนั ธ์ ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี พิษณุโลก มีผลผลิต
ออกมาก ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน และพฤศจิกายน-มกราคม พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมาก ได้ แก่ ปั ตตาเวีย
และ ตราดสีทอง ผลผลิตสับปะรดสดภายในประเทศร้ อยละ 70-80 จะส่งเข้ าโรงงานแปรรู ป ที่เหลือใช้ บริ โภคสด
ภายในประเทศร้ อยละ 20-30 ในประเทศไทยมีเนือ้ ที่ในการเก็บเกี่ยว 494,252 ไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2557) ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์สบั ปะรด ได้ แก่ สับปะรดสด สับปะรดแช่
เย็น สับปะรดแช่แข็ง สับปะรดแห้ ง สับปะรดกวน สับปะรดกระป๋ อง และนา้ สับปะรดเข้ มข้ น โดยมีปริ มาณการ
ส่งออกรวมผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
668,729 ตัน และมูลค่าการส่งออกรวมผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
23,457 ล้ านบาท ซึง่ น ้า
สับปะรดและสับปะรดกระป๋ องมีปริ มาณการส่งออก 104,557 และ 518,569 ตัน และมูลค่าการส่งออก 4,264 และ
16,052 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกอันดับต้ นๆ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) มี
ประเทศคู่ค้าที่สาคัญ ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี รั สเซีย เนเธอร์ แลนด์ สเปน ญี่ปนุ่ และอิหร่ าน ครองส่วนแบ่ง
ตลาดร้ อยละ 50 ของตลาดสับปะรดโลก เป็ นสิ นค้ าที่ มีศักยภาพทางการผลิ ต และการตลาดสูงจึงจัดได้ ว่า
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องเป็ นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ และควรสนับสนุนส่งเสริ มในประเทศไทย โดยมีแนวโน้ ม
เห็นได้ วา่ สับปะรดกระป๋ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความต้ องการของตลาดโลกในระยะเวลายาวนาน ซึง่ มีแนวโน้ มที่
เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นรากฐานมัน่ คงต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากพืชส่วนใหญ่มีความต้ องการน ้าปริ มาณมากโดยเฉพาะสับปะรดต้ องใช้ น ้าเป็ นปริ มาณมหาศาล
ในการเพาะปลูก ซึง่ สถานการณ์ นา้ ในปั จจุบันของแหล่งเก็บนา้ ในประเทศไทยมีสภาวะการแห้ งแล้ ง และมีการ
ขาดแคลนน ้าที่ใช้ ในการเพาะปลูกและการบริ โภคจึงทาให้ รัฐบาลให้ ความสาคัญในการใช้ น ้าภายในประเทศไทย
และส่งผลให้ ผลผลิตของสับปะรดน้ อยลง ดังนัน้ ผู้วิจยั เห็นความสาคัญในการควบคุมการใช้ นา้ และใช้ น ้าให้ มี
คุณค่ามากที่สดุ เพื่อป้องกันปั ญหาการขาดแคลนนา้ และแก้ ปัญหาข้ อกีดกันทางการค้ าที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
เนื่องจากสหภาพยุโรปมีข้อกาหนดการนาเข้ าสิน ค้ าทางสิ่งแวดล้ อม และในหลายประเทศเริ่ มออกข้ อกาหนด
ทางการค้ าอย่างจริ งจังมากขึน้ การศึก ษาครั ง้ นี จ้ ึงให้ ความส าคัญ ต่อสิ่งแวดล้ อมโดยการเก็บข้ อมูล ปริ มาณ
ทรัพยากรที่ใช้ ในกระบวนการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อนามาประเมินผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อนาไปสูก่ ารเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสูต่ ลาดโลก

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. โปรแกรมการคานวณ Microsoft Excel 2010
2. โปรแกรม Sigma Pro 7.1
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดบรรจุกระป๋ องทัง้ 3
โรงงานตัวอย่าง การวัดค่าจริ งจากหน้ างาน และสอบถามข้ อมูลจากตัวแทนเกี่ยวกับกระบวนการผลิต กาลังการผลิต
และปริ มาณการส่งออกของทัง้ 3 โรงงานคิดเป็ นร้ อยละ 35 ของการส่งออกประเทศ
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การหาค่าสัมประสิทธิ์ของร่ องรอยการใช้ น ้าจากโปรแกรม Sigma Pro 7.1
และฐานข้ อมูลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้ อมูลการเพาะปลูกจาก
หน่วยงานต่างๆ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การดาเนินการโดยยึดหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตกับกรณีศกึ ษาจากทัง้ 3 โรงงาน จากการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลย้ อนหลัง 1 ปี โดยมีขนตอนการประเมิ
ั้
นวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์สบั ปะรดบรรจุกระป๋ อง ดังนี ้
1. การกาหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope Definition) เป้าหมายของ
การศึกษา คือ การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสับปะรดบรรจุกระป๋ องในน ้าเชื่อม ขนาด 20 ออนซ์ น ้าหนัก
สุทธิ 267 กรัม หน่วยหน้ าที่ เพื่อการบริ โภค 1 กระป๋ อง สับปะรดบรรจุกระป๋ องในน ้าสับปะรด ขนาด 108 ออนซ์
น ้าหนักสุทธิ 3,160 กรัม หน่วยหน้ าที่ เพื่อการบริ โภค 1 กระป๋ อง และน ้าสับปะรดเข้ มข้ นบรรจุถงั น ้าหนัก 263
กิโลกรัม หน่วยหน้ าที่ เพื่อการบริ โภค 1 ถัง ขอบเขตของระบบในการประเมินแบบ Cradle-to-Gate (Businessto-Business:B2B) (Figure 1 (A))
2. การจัดทาบัญชีรายการ (Inventory Analysis) การจัดทาบัญชีรายการสารขาเข้ า และสารขาออกของ
การตังแต่
้ การได้ มาซึ่งวัตถุดิบการเพาะปลูกสับปะรด การขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงาน รวมถึงกระบวนการผลิต
โดยสารขาเข้ าหมายรวมถึงวัตถุดิบ ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงระบบ และวัสดุช่วยการผลิต สารขาออกหมาย
รวมถึง ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์ร่วม และของเสีย (Figure 1 (B))

(A)
(B)
Figure 1 Life cycle of a canned pineapple in syrup: 20 oz. (business-to-business: B2B) (A) and Input
and output in manufacturing (B)
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3. การประเมินผลกระทบ (Life Cycle Impact Assessment: LCIA) การประเมินค่าร่ องรอยการใช้ น ้า
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์แปรรู ปทัง้ 3 อย่าง จากข้ อมูลการใช้ ทรัพยากร พลังงาน และการปล่อยของเสียที่
เกิดขึ ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ถูกนาไปคานวณเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ที่ได้ จากขันตอน
้
การวิเคราะห์ บญ
ั ชีรายการโดยคานวณออกมาในรู ปของปริ มาณนา้ ที่ใช้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นการ
เตรี ยมข้ อมูลไว้ ใช้ ในการแปลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของระบบผลิตภัณฑ์
4. การแปรผล (Interpretation) การแปรผลจากการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมของผลิตภัณฑ์ จึง
ทาให้ ทราบถึงจุดที่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม และนาไปสูแ่ นวทางปรับปรุ ง ณ กระบวนนัน้
การคานวณหาค่ าการประเมินร่ องรอยการใช้ นา้
การคานวณหาค่าการประเมินร่ องรอยการใช้ น ้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน โดยในการคานวณใน
แต่ละประเภทนันยั
้ งแบ่งชนิดร่ องรอยการใช้ น ้าตามแหล่งที่มา ประกอบด้ วยน ้า 3 ส่วนคือ
1. ร่ องรอยการใช้ น ้าสีเขียว (Green water footprint) หมายถึง น ้าที่อยู่ในรู ปของความชื ้นในดินที่ถูกดึง
ไปใช้ และปริ มาณน ้าฝน (Hoekstra et al., 2011)
2. ร่ องรอยการใช้ น ้าสีน ้าเงิน (Blue water footprint) หมายถึง ปริ มาณน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติรวมทัง้
แหล่งนา้ ผิ วดินและแหล่งนา้ ใต้ ดิน เช่น นา้ บาดาล นา้ จากอ่างเก็บนา้ แม่นา้ นา้ จากชลประทานที่ ถูกดึงไปใช้
(Hoekstra et al., 2011)
3. ร่ องรอยการใช้ นา้ สีเทา (Grey Water Footprint) หมายถึง ปริ มาณนา้ เสียที่เกิดขึน้ กาหนดเป็ น
ปริ มาณนา้ จืดที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการเจือจางสารมลพิษที่ปนเปื อ้ นลงสู่แหล่งนา้ ขึ ้นอยู่กับมาตรฐานคุณภาพนา้
โดยรอบ
การคานวณหาค่ าร่ องรอยการใช้ นา้ ของผลิตภัณฑ์ ( Water footprint of a product)
ร่ องรอยการใช้ น ้าของผลิตภัณฑ์ หมายถึงปริ มาณน ้าทังหมดที
้
่ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทงทางตรง
ั้
และ
ทางอ้ อม โดยพิจารณาทังน
้ ้าใช้ และน ้าเสียที่เกิดขึ ้นในทุกขันตอนของสายการผลิ
้
ต การคานวณร่ องรอยการใช้ น ้า
ของผลิตภัณฑ์การคานวณร่ องรอยการใช้ น ้าของผลิตภัณฑ์สามารถคานวณได้ 2 วิธี คือ
1. การคานวณร่ องรอยการใช้ น ้าวิธีการรวมสายโซ่ (chain-summation approach) ใช้ ในกรณีที่ระบบ
การผลิตนันผลิ
้ ตออกมาเพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่านันซึ
้ ง่ ง่ายกว่าวิธีการแบบขันตอนสะสมและสามารถค
้
านวณค่า
ออกมาได้ โดยใช้ สมการที่ (1)
(1)
โดยที่ WFprod[p]
WFprod [s]
P [p ]

คือ การประเมินค่าร่ องรอยการใช้ น ้าของผลิตภัณฑ์ (ปริ มาตรต่อน ้าหนัก)
คือค่าร่ องรอยการใช้ น ้าของขันตอนย่
้
อย s
คือปริ มาณการผลิตของผลิตภัณฑ์
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2. การคานวณร่ องรอยการใช้ น ้าวิธีการแบบขันตอนสะสม
้
(step-wise accumulative approach) คือ การ
คานวณร่ องรอยการใช้ น ้าของผลิตภัณฑ์โดยการรวมค่าร่ องรอยการใช้ น ้าของวัตถุดิบทรัพยากร และผลิตภัณฑ์ขา
เข้ าที่เป็ นปั จจัยสาคัญในขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการผลิตเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์นนๆโดยใช้
ั้
สมการที่ (2) - (4)
(2)
(3)
(4)
โดยที่ WFprod[p]
WFprod[i]
WFproc[p]
f p[p,i]
f v [p]
w [p]
w [i]
price [p]

คือ การประเมินค่าร่ องรอยการใช้ น ้าของผลิตภัณฑ์ (ปริ มาตรต่อน ้าหนัก)
คือ การประเมินค่าร่ องรอยการใช้ น ้าวัตถุดิบขาเข้ า i
คือ การประเมินค่าร่ องรอยการใช้ น ้า ของกระบวนการแปรรู ปจากวัตถุดิบเป็ นผลิตภัณฑ์
(ปริ มาณต่อน ้าหนัก)
คือ ผลิตภาพของผลิตภัณฑ์
คือ ผลิตภาพของมูลค่าของผลิตภัณฑ์
คือ ปริ มาณผลิตภัณฑ์ขาออก
คือ ปริ มาณผลิตภัณฑ์ขาเข้ า
คือ ราคาของผลิตภัณฑ์

รู ปแบบการคานวณขัน้ ตอนสะสมของผลิตภัณฑ์ สามารถเขียนเป็ นอีกรู ปแบบในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เข้ าสู่
กระบวนการผลิต และได้ ผลิตภัณฑ์ออกมาเพียงผลิตภัณฑ์เดียวเขียนได้ ดงั สมการที่ (5)
(5)
การศึกษาร่ องรอยการใช้ น ้าของผลิตภัณฑ์ อาจไม่ได้ นบั รวมน ้าสีเทาเนื่องจากน ้าทิ ้งมีคณ
ุ ภาพน ้าเท่ากับ
หรื อดีกว่าค่ามาตรฐานน ้าทิ ้งเป็ นผลสืบเนื่องจากเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต หรื ออาจมาจากการขาด
ข้ อมูลในระดับโลกจาก 2 ส่วน คือ ค่าคุณภาพน ้าทิ ้ง และปริ มาณของน ้าที่ได้ รับผลกระทบที่ไม่สามารถวัดได้ จงึ ทา
ให้ ไม่มีข้อมูลของน ้าสีเทา (Van Oel, P.R. and Hoekstra, A.Y., 2010)

ผลและวิจัยผลการทดลอง
ในขัน้ ตอนการคานวณร่ องรอยการใช้ นา้ แบบวิธีก ารรวมสายโซ่เมื่อ การจัดทาบัญ ชี รายการปริ มาณ
ทรัพยากรของแต่ละกระบวนการมีขนการค
ั้
านวณได้ ดงั นี ้
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การคานวณค่าร่ องรอยการใช้ นา้ ในแต่ละช่วงวัฏจักรนัน้ ใช้ หลักการหาปริ มาณต่อผลิตภัณฑ์ (ปริ มาณ/
หน่วย) คูณกับค่าสัมประสิทธิ์ร่องรอยการกาใช้ น ้า (Emission Factor) ซึง่ จะแสดงให้ ดสู ่วนของค่าร่ องรอยการใช้
น ้าในวัฏจักรชีวิตของการได้ มาซึง่ วัตถุดิบในส่วนของวัตถุดิบ
ข้ อมูลการคานวณ ดังนี ้
ปริ มาณต่อผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบสับปะรด
11.2429
กิโลกรัม
ค่าสัมประสิทธิ์ร่องรอยการกาใช้ น ้าสีเขียว
0.2150
ลูกบาศก์เมตรน ้า / หน่วย
การปั นส่วน (%)
3.6467
เปอร์ เซ็นต์
ผลคูณน ้าสีเขียว 11.2429 x 0.2150 x 3.6467 = 0.0823
ลูกบาศก์เมตรน ้า.
ซึง่ การคานวณน ้าสีฟ้า และน ้าสีเทาใช้ วิธีการคานวณเช่นเดียวกันกับการคานวณน ้าสีเขียวแสดงผลดัง (Table 1)
การคานวณค่าร่ องรอยการใช้ น ้าในวัฏจักรชีวิตของการได้ มาซึง่ วัตถุดิบในส่วนของการขนส่ง ใช้ หลักการ
หาปริ มาณต่อผลิตภัณฑ์คณ
ู กับค่าสัมประสิทธิ์ร่องรอยการใช้ น ้าของน ้าสีฟ้าซึง่ จะแสดงให้ ดสู ่วนของค่าร่ องรอย
การใช้ น ้าในวัฏจักรชีวิตของการได้ มาซึง่ วัตถุดิบในส่วนของขนส่งขาไป และขากลับดังสมาการที่ (6) และ (7)
ภาระขาไป

(6)

1,000

=

(7)

ภาระขากลับ =
ปริ มาณต่อผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบสับปะรด
ระยะทาง

11.2429
21.1300

กิโลกรัม
กิโลเมตร

=

0.237563

ตันกิโลเมตร

=

0.033938

ตันกิโลเมตร

รถกระบะบรรทุก 4 ล้ อ น ้าหนักรถ 7,000 กิโลกรัม
ภาระขาไป

=

ภาระขากลับ

=

11.2429 x 21.1300
1,000
11.2429 x 21.1300

7,000
ค่าสัมประสิทธิ์ร่องรอยการกาใช้ น ้าสีฟ้าเที่ยวไป
0.00009155 ลูกบาศก์เมตรน ้า / หน่วย
ค่าค่าสัมประสิทธิ์ร่องรอยการกาใช้ น ้าสีฟ้าเที่ยวกลับ
0.00020320 ลูกบาศก์เมตรน ้า / หน่วย
ผลคูณน ้าสีฟ้าเที่ยวไป
=
0.237563 x 0.00009155
=
0.00002175
ลูกบาศก์เมตรน ้า
ผลคูณน ้าสีฟ้าเที่ยวกลับ
=
0.033938 x 0.00020320
=
0.00000688
ลูกบาศก์เมตรน ้า
ดังนันเมื
้ ่อรวมค่าผลคูณการขนส่ง =
ผลคูณน ้าสีฟ้าเที่ยวไป + ผลคูณน ้าสีฟ้าเที่ยวกลับ
=
0.00002175 + 0.00000688
=
0.00002863
ลูกบาศก์เมตรน ้า
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Table 1 Water footprint raw materials sourcing of a canned pineapple in syrup: 20 oz. net weighted
567 grams
Emission Factor
(m3 H2O eq./ Unit )

LCI

Multiple
(m3 H2O eq.)

Raw material
Green
Water

Blue
Water

Gray
Water

Total

Rationing
(%)

0.22

0.01

0.03

0.26

Proportion
(%)

Green
Water

Blue
Water

Gray
Water

Total

3.64

0.09

0.00

0.01

0.10

55.01

Pineapple

kg

Quantity
/ FU
11.2429

Canned

kg

0.0775

0.00

0.61

0.00

0.61

100.00

0.00

0.05

0.00

0.05

25.04

Syrup

kg

0.1570

0.14

0.02

0.02

0.18

100.00

0.02

0.00

0.00

0.03

14.69

Cover

kg

0.0130

0.00

0.71

0.00

0.71

100.00

0.00

0.01

0.00

0.01

4.89

shrink wrap

kg

0.0165

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

Epoxy resin

kg

0.0003

0.00

0.02

0.00

0.02

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Label (paper)

kg

0.0028

0.00

0.07

0.00

0.07

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

Glue (UV)

kg

0.0002

0.00

0.02

0.00

0.02

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Boxes

kg

0.0104

0.00

0.04

0.00

0.04

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.24

0.11

0.06

0.02

0.19

100.00%

Unit

Total

Table 2 Water footprint of a canned pineapple in syrup: 20 oz. net weighted 567 grams
Life Cycle
Assessment
Material
Production
Total

Total (L H2O eq.)
Green Water
109.63
0.00
109.63

Blue Water
64.74
15.15
79.89

Gray Water
15.70
2.53
18.23

Total

Proportion (%)

190.07
17.68
207.75

91.49
8.51
100.00

โดยค่าการประเมินร่ องรอยการใช้ นา้ ของการได้ มาซึ่งวัตถุดิบ 190.07 ลิตรน ้าต่อกระป๋ อง คิดเป็ นร้ อยละ
91.49 จากค่าประเมินร่ องรอยการใช้ นา้ ทัง้ หมดโดยผลกระทบส่วนใหญ่มาจากการได้ มาซึ่งสับปะรด และการผลิต
17.68 ลิตรน ้าต่อกระป๋ อง คิดเป็ นร้ อยละ 8.51 ซึง่ ค่าจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของสับปะรดบรรจุกระป๋ องในน ้าเชื่อม
ขนาด 20 ออนซ์ น ้าหนักสุทธิ 267 กรัม หน่วยหน้ าที่เพื่อการบริ โภค 1 กระป๋ องเท่ากับ 207.75 ลิตรน ้าต่อกระป๋ อง
โดยค่าการประเมินรองร่ อยการใช้ น ้าของการได้ มาซึ่งวัตถุดิบ 2,131.34 ลิตรน ้าต่อกระป๋ อง คิดเป็ นร้ อยละ
98.48 จากค่าประเมินร่ องรอยการใช้ นา้ ทัง้ หมดโดยผลกระทบส่วนใหญ่มาจากการได้ มาซึ่งสับปะรด และการผลิต
32.90 ลิตรน ้าต่อกระป๋ อง คิดเป็ นร้ อยละ 1.52 จากค่าประเมินร่ องรอยการใช้ น ้าทังหมดพบว่
้
าในกระบวนการผลิตใน
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ขันตอนการล้
้
างสับปะรดมีการใช้ น ้าปริ มาณมากซึ่งค่าจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของสับปะรดบรรจุกระป๋ องในนา้
สับปะรด หน่วยหน้ าที่เพื่อการบริ โภค 1 กระป๋ อง เท่ากับ 2,164.24 ลิตรน ้าต่อกระป๋ อง
โดยค่าการประเมินร่ องรอยการใช้ น ้าของการได้ มาซึง่ วัตถุดิบ 79,620.45 ลิตรน ้าต่อกระป๋ อง คิดเป็ นร้ อยละ
66.64 จากค่าประเมินร่ องรอยการใช้ น ้าทังหมดโดยผลกระทบส่
้
วนใหญ่มาจากการได้ มาซึง่ สับปะรด และการผลิต
39,857.03 ลิตรน ้าต่อกระป๋ อง คิดเป็ นร้ อยละ 33.36 จากค่าประเมินร่ องรอยการใช้ น ้าทังหมดพบว่
้
าในกระบวนการ
ผลิตในขันตอนการฆ่
้
าเชื ้อมีการใช้ น ้าปริ มาณมากซึง่ ค่าจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของและน ้าสับปะรดเข้ มข้ นบรรจุ
ถัง น ้าหนัก 263 กิโลกรัม หน่วยหน้ าที่เพื่อการบริ โภค 1 ถัง เท่ากับ 119,477.48 ลิตรน ้าต่อถัง

สรุป
จากผลการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทงั ้ 3 ประเภท ทาให้ ทราบปริ มาณน ้า และทรัพยากรที่ใช้
ในกระบวนการผลิ ต และค่าที่ ไ ด้ เป็ น ตัวชี ว้ ัดมาตรฐานการดาเนิ น งานของอุตสาหกรรมถึงผลกระทบที่ มีต่อ
สิ่งแวดล้ อมเมื่อเที ย บกับ ค่าเฉลี่ย ของกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์ เดียวกัน และเพื่ อปรั บปรุ งกระบวนการเพื่ อลดปริ มาณ
ทรั พยากรที่ใช้ เกินความจาเป็ น โดยการเสนอให้ นาน ้าคอนเดนเสทจากการผลิตไอน ้าในการไล่อากาศ การ

เติมน ้าเชื่อม และการฆ่าเชือ้ กลับมาใช้ ใหม่โดยมีการปรั บคุณภาพน ้าให้ ได้ มาตรฐานก่อนนากลับไปใช้ ใน
หม้ อไอน ้าหรื อก่อนใช้ ในขันตอนการล้
้
างสับปะรดก่อนเข้ าสู่กระบวนการเพื่อช่วยลดตันทุนในกระบวนการ
ผลิต นอกจากนี ้ยังสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสูต่ ลาดโลก
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การทดสอบกําลังเฉือนระหว่ างดินกับใยสังเคราะห์ ในสภาวะอิ่มตัวและไม่ อ่ ิมตัวด้ วยนํา้
Shear strength of soils with geotextiles test in saturated and unsaturated conditions
ณัฐพัชร์ ฤกษ์ ชัยศรี1* และ อภินิติ โชติสงั กาศ1
Natthapat Rurgchaisri1* and Apiniti Jotisankasa1

บทคัดย่ อ

บทความนี ้นําเสนอกําลังรับแรงเฉือนระหว่างดินกับวัสดุใยสังเคราะห์ในสภาวะที่ดินไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า
และวัดศักย์แรงดูดของนํ ้าในดิน โดยการทดสอบจะใช้ ดินสามชนิดซึง่ มีคณ
ุ สมบัติพื ้นฐานที่แตกต่างกันบดอัดที่ที่
ความหนาแน่น 90 เปอร์ เซ็นต์และเสริ มใยสังเคราะห์ ในการเฉือนโดยที่กําหนดนํ ้าหนักประสิทธิผล ที่หน่วยแรงตัง้
ฉาก 31.5, 63, 126 kPa และกําหนดค่าความชื ้นของดินที่แตกต่างกัน
จากผลการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนระหว่างดินกับแผ่นใยสังเคราะห์แบบอิ่มตัวด้ วยนํ ้า ผลที่ได้ พบว่า
ได้ คา่ พารามิเตอร์ กําลังรับแรงเฉือน c’ และ φ’ ดิน SC ML CH ทังแบบดิ
้
นโดยตรง และเฉือนกับใยสังเคราะห์ ให้
ค่า φ’ ที่ใกล้ เคียงกัน จะแตกต่างกันเพียงค่า c’ เพียงเล็กน้ อย ซึง่ แสดงถึงประสิทธิภาพของวัสดุ PEC ในการเพิ่ม
แรงเสียดทาน และ การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนระหว่างดินกับแผ่นใยสังเคราะห์แบบไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่าค่า
มุม φ𝑏 มีคา่ น้ อย ( < 4 องศา) สําหรับดินเหนียวและดินทรายแป้ง กําลังแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสดินกับ
วัสดุใยสังเคราะห์ มีคา่ ที่ไม่ขึ ้นกับความชื ้นมากนัก แสดงว่ากําลังเสียดทานระหว่างผิวมีคา่ ลดลงเมื่อดินแห้ งขึ ้น

ABSTRACT
This article presents the shear strength of three main types of soils (SC, ML and CH) and
interface friction between the three soils with PEC geotextiles. The tests were conducted in both fully
saturated and unsaturated soils incorporating soil suction measuring devices. All soils were
compacted at 90% compaction and optimum moisture content and tested at the normal stresses of
31.5, 63, 126 kPa. Different tests were conducted at different moisture contents.
The test result shows that the value of φ’ for SC ML and CH soils are similar to the interface
friction parameters between the soil and PEC with only some difference in the value of c’. This
demonstrate the efficiency of the PEC composite geotextile. From the unsaturated tests on interface
friction, it was found that the angle φ𝑏 is relatively low (< 4 degree) for clayey and silty soils,
suggesting the interface friction is not very dependent on moisture conditions for the two materials.
However, for sandy soil, the angle φ𝑏 b can be negative which suggests that the interface friction
become lower as the sand gets drier.
Key Words: Geotextiles, Unsaturated Soils, Loading, Shear Strength, Soil Suction Measuring Devices
Corresponding author; e-mail address: hellbear.pmee@gmail.com
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คํานํา

ปั จ จุบ นั ปั ญ หาดิน ถล่ม และการกัด เซาะหน้ า ดิน เป็ นปั ญ หาที ่ก ่อ ให้ เ กิด ความสูญ เสีย แก่ชีวิต และ
ทรัพย์สิน และยังเกิดขึ ้นบ่อยและรุ นแรงขึ ้น เนื่องจาการแปรปรวนของสภาพอากาศ เกิดจากฝนตกหนัก หรื อฤดู
แล้ ง ยาวนาน จึง ทํ าให้ เ กิด ปั ญ หาดินถล่ม และทรุ ด ตัวเนื่องจากนํ า้ แล้ ง ซึง่ พบเห็น ได้ บ่อยครั ง้ การปรั บปรุ ง
เสถี ยรภาพของลาดดินนัน้ มีหลากหลายวิธี อาทิ โครงสร้ างกํ าแพงกันดิน การใช้ วัสดุสังเคราะห์ เสริ มแรง ใน
การศึกษานี ้เน้ นการเสริ มแรงด้ วย วัสดุใยสังเคราะห์ (Geotextile) เนื่องจากเป็ นวิธีซงึ่ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและ
นํ าไปประยุกต์ กับการปลูกพื ชร่ วมได้ (อภิ นิติ, 2556) โดยประสิ ทธิ ภาพของวัสดุเสริ มแรงจะขึน้ กับปั จจัย
หลากหลาย อาทิ คุณสมบัติของดินแต่ละชนิ ด ความชืน้ ซึ่งขึน้ กับปริ มาณนํา้ ฝนในระดับต่างๆ ปริ มาณนํ า้ ฝน
นับ เป็ นตัว แปรสํ า คัญ ทํ า ให้ ความชื น้ และแรงดัน นํ า้ ช่ อ งว่ า งดิ น เพิ่ ม ขึ น้ โดยเป็ นตัว กระตุ้น ให้ เ กิ ด ดิ น ถล่ ม
พฤติกรรมของนํ ้าฝนและดินต่างชนิดกันจะให้ ผลที่แตกต่างกัน
การศึกษานี ้เป็ นการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของดินสามชนิดหลัก ได้ แก่ ดินทราย ดินทรายแป้ ง และ
ดินเหนียว ซึง่ เสริ มกําลังด้ วยวัสดุใยสังเคราะห์ โดยทดสอบกําลังระหว่างผิววัสดุ (Interface friction) ของดินซึง่
บดอัดที่ความหนาแน่น 90 เปอร์ เซ็นต์ ของการบดอัดมาตรฐาน โดยมีตวั แปรสําคัญคือ แรงดูดเมทริ กซ์ หรื อ
สภาวะความชื ้นในดินที่แตกต่างกัน และนํ ้าหนักกดทับ ซึง่ ผลที่ได้ สามารถนําไปใช้ ออกแบบลาดเสริ มแรงด้ วย
วัสดุสงั เคราะห์ PEC (Geosynthetic Reinforced Slope) ที่สภาวะความชื ้นต่างๆ ได้

คุณสมบัติของดิน
Soil Properties
Table 1 Soil Type and properties
Soil Type
LL
PI
(USCS)
(%)
(%)
SC
31.21 11.76
ML
39.26 29.40
CH
56.9
28.39

อุปกรณ์ และวิธีการ

Gs

Maximum Dry Density
( t/m2 )
1.79
1.67
1.43

2.69
2.65
2.69

Optimum Water Content
(%)
15.45
18.9
28.09

SC = Bannathum Soil. Thautae, Kanchanadit ,Suratthani
ML = Maepoon Soil. Maepoon, Lublae, Uttaradit
CH = Sena Soil. Rangjorrake, sena, Pranakorn si ayutthaya

แผ่ นใยสังเคราะห์
แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด Geotextile ชนิด Non woven เสริ มแรงด้ วยเส้ นใย polyester เพื่อให้ สามารถรับแรงดึง
ได้ มากขึ ้น โดยวัสดุที่ใช้ เป็ นรุ่ น TENCATE PEC75
ใช้ รูปแบบการถักทอเป็ นแผ่นใยสังเคราะห์เพื่อช่วยในการเสริ มกําลังของดิน
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Table 2 Rock PEC – Geotextiles Technical Data
Properties (Standard)
Mechanical Properties
Tensile strength (EN ISO 10319)
Elongation at nominal strength
(EN ISO 10319)
Tensile Strength at
2%
3%
5%
(EN ISO 10319)

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Unit

PEC
75

MD&CD
MD&CD

kN/m
%

79
10

MD&CD
MD&CD
MD&CD

kN/m
kN/m
kN/m

16
22
37

MD = machine direction / CD = cross direction
For information concerning long term design strength, friction behavior

Figure 1 GeotextilesTENCATEPEC75

การทดสอบกํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นดิ น โดยตรงและทดสอบกํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นระหว่ างดิ น กั บ วั ส ดุ ใ ย
สังเคราะห์ แบบอิ่มตัวด้ วยนํา้
เป็ นการทดสอบในสภาวะอิ่มตัวด้ วยนํา้ เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างกําลังรั บแรงเฉื อนและหน่วยแรง
ประสิทธิผล ทดสอบตัวอย่าง 6 รู ปแบบ คือ กําลังของดินเปล่า 3 ชนิด SC ML และ CH และ กําลังระหว่างวัสดุ
เสริ มใยสังเคราะห์ PEC กับดิน SC ML และ CH ซึง่ บดอัดที่ความหนาแน่น 90% Standard compaction
สภาวะการทดสอบเป็ นแบบระบายนํ ้า (Single stage drained test) อัตราเร็ วในการเฉือนตัวอย่างเท่ากับ 0.05
มิลลิเมตรต่อนาที ทดสอบที่หน่วยนํ ้าหนัก 31.5 kPa 63.0 kPa และ 126.0 kPa ตามลําดับทําให้ ได้ พารามิเตอร์
กําลังรับแรงเฉือนของดิน (c’,𝜑 ’) ดังสมการที่ (1)
𝛕 = 𝒄′ + (𝝈 − 𝒖)𝒕𝒂𝒏𝝋′
(1)
การทดสอบกํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นดิ น โดยตรงและทดสอบกํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นระหว่ างดิ น กั บ วั ส ดุ ใ ย
สังเคราะห์ แบบไม่ อ่ มิ ตัวด้ วยนํา้
เป็ นการทดสอบดินในสภาวะไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกําลังรับแรงเฉือน หน่วยแรง
รวมและหน่วยแรงดูด โดยใช้ แบบจําลองของ Fredlund & Rahardjo, 1993, ทดสอบตัวอย่าง 6 รู ปแบบ คือ
กําลังของดินเปล่า 3 ชนิด SC ML และ CH และ กําลังระหว่างวัสดุ เสริ มใยสังเคราะห์ PEC กับดิน SC ML และ
CH ซึง่ บดอัดที่ความหนาแน่น 90% Standard compaction และให้ คา่ ความชื ้นที่แตกต่างกัน จากนันนํ
้ า
ตัวอย่างดินตัวอย่างมาทดสอบโดยทําการติด KU-Tensiometer เพื่อวัดแรงดูดขณะทําการเฉือนตัวอย่างดินตาม
วิธีของ Jotisankasa and Mairaing (2010) โดยที่ทําการทดสอบเป็ นแบบความชื ้นคงที่ (Single stage constant
water content shearing test) ในอัตราความเร็ วในการเฉือนตัวอย่างดินที่ 0.1 มิลลิเมตรต่อนาที ที่หน่วยนํ ้าหนัก
31.5 kPa 63.0 kPa และ 126.0 kPa ทําให้ ได้ คา่ พารามิเตอร์ 𝜑𝑏 ดังสมการที่ (2)
τ = 𝑐 + 𝜎𝑛 tan 𝜑 − 𝑢𝑤 tan 𝜑 𝑏
(2)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ทดสอบกําลังรั บแรงเฉื อนดินโดยตรงและทดสอบกําลังรั บแรงเฉื อนระหว่ างดินกับวัสดุใยสังเคราะห์
แบบอิ่มตัวด้ วยนํา้
จากผลทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของ ดิน SC ในสภาวะอิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉือนดินมีค่า
เท่ากับ 33.89 kPa 45.08 kPa และ 80.51 kPa ที่หน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลเท่ากับ 31.5 kPa 63.0 kPa และ
126.0 kPa เมื่อเฉือนดินตัวอย่างนี ้แบบอิ่มตัวด้ วยนํ ้าดินมีพฤติกรรมที่บวมและยุบตัวลง เมื่อนําค่ากําลังรับแรง
เฉือนกับหน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลมาหาพารามิเตอร์ กําลังรับแรงเฉือนพบว่าดินตัวอย่างมีค่า c' เท่ากับ 16.18
kPa และ φ' เท่ากับ 26.72 องศา (Figure 2)
SC

Figure 2 2a) Shear stress and displacement SC. 2b) Vertical and horizontal displacement SC.
2c) Mohr-coulomb failure envelope for SC saturated soil.
จากผลทดสอบ ดิน ML ในสภาวะอิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรั บแรงเฉื อนดินมีค่าเท่ากับ 24.12 kPa
36.08 kPa และ 73.59 kPa ที่หน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลเท่ากับ 31.5 kPa 63.0 kPa และ 126.0 kPa เมื่อเฉือน
ดินตัวอย่างนี ้แบบอิ่มตัวด้ วยนํ ้าดินมีพฤติกรรมที่บวมและยุบตัวลง เมื่อนําค่ากําลังรับแรงเฉือนกับหน่วยนํ ้าหนัก
ประสิทธิผลมาหาพารามิเตอร์ กําลังรับแรงเฉือนพบว่าดินตัวอย่างมีค่า c' เท่ากับ 5.37 kPa และ φ' เท่ากับ 28.1
องศา (Figure 3)

Figure 3 3a)Shear stress and displacement ML . 3b)Vertical and horizontal displacement ML.
3c) Mohr-coulomb failure envelope for ML saturated soil.
จากทดสอบกําลังรั บแรงเฉื อนของ ดิน CH ในสภาวะอิ่มตัวด้ วยนํา้ พบว่ากําลังรั บแรงเฉื อนดินมีค่า
เท่ากับ 22.89 kPa 44.11 kPa และ 73.84 kPa ที่หน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลเท่ากับ 31.5 kPa 63.0 kPa และ
126.0 kPa เมื่อเฉือนดินตัวอย่างนี ้แบบอิ่มตัวด้ วยนํ ้าดินมีพฤติกรรมที่บวมและยุบตัวลง เมื่อนําค่ากําลังรับแรง
เฉือนกับหน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลมาหาพารามิเตอร์ กําลังรับแรงเฉือนพบว่าดินตัวอย่างมีค่า c' เท่ากับ 8.0 kPa
และ φ' เท่ากับ 27.92 องศา (Figure 4)
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Figure 4 4a) Shear stress and displacement CH. 4b) Vertical and horizontal displacement CH.
4c) Mohr-coulomb failure envelope for CH saturated soil.
จากทดสอบกําลังรับแรงเฉื อนระหว่างผิว Interface friction ของ ดิน SC กับวัสดุใยสังเคราะห์ ใน
สภาวะอิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉือนดินมีค่าเท่ากับ 26.21 kPa 46.29 kPa และ 73.41 kPa ที่หน่วยนํ ้า
หนักประสิทธิผลเท่ากับ 31.5 kPa 63.0 kPa และ 126.0 kPa เมื่อเฉือนดินตัวอย่างนี ้แบบอิ่มตัวด้ วยนํ ้าดินมี
พฤติกรรมที่ยุบและบวมตัวขึ ้น เมื่อนําค่ากําลังรับแรงเฉือนกับหน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลมาหาพารามิเตอร์ กําลัง
รับแรงเฉือนพบว่าดินตัวอย่างมีคา่ c' เท่ากับ 12.65 kPa และ φ' เท่ากับ 26.07 องศา (Figure 5)
Geo-SC

Figure 5 5a)Shear stress and displacement SC – Geotextiles.5b) Vertical and horizontal
displacement SC– Geotextiles. 5c) Mohr-coulomb failure envelope for SC – Geotextiles
saturated soil.
จากทดสอบกําลังรับแรงเฉือนระหว่างผิว Interface friction ของ ดิน ML กับวัสดุใยสังเคราะห์ ในสภาวะ
อิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉือนดินมีค่าเท่ากับ 24.82 kPa 38.97 kPa และ 73.41 kPa ที่หน่วยนํ ้าหนัก
ประสิทธิผลเท่ากับ 31.5 kPa 63.0 kPa และ 126.0 kPa เมื่อเฉือนดินตัวอย่างนี ้แบบอิ่มตัวด้ วยนํา้ ดินมี
พฤติกรรมที่ยุบตัวลง เมื่อนําค่ากําลังรั บแรงเฉื อนกับหน่วยนํา้ หนักประสิทธิผลมาหาพารามิเตอร์ กําลังรั บแรง
เฉือนพบว่าดินตัวอย่างมีคา่ c' เท่ากับ 7.6 kPa และ φ' เท่ากับ 27.43 องศา (Figure 6)

Figure 6 6a)Shear stress and displacement ML - Geotextiles .6b)Vertical and horizontal displacement
ML - Geotextiles. 6c) Mohr-coulomb failure envelope for ML - Geotextiles saturated soil.
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จากทดสอบกําลังรั บแรงเฉื อนระหว่างผิว Interface friction ของ ดิน CH กับวัสดุใยสังเคราะห์ ใน
สภาวะอิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉือนดินมีค่าเท่ากับ 20.74 kPa 44.09 kPa และ 73.41 kPa ที่หน่วยนํ ้า
หนักประสิทธิผลเท่ากับ 31.5 kPa 63.0 kPa และ 126.0 kPa เมื่อเฉือนดินตัวอย่างนี ้แบบอิ่มตัวด้ วยนํ ้าดินมี
พฤติกรรมที่บวมตัวขึ ้น เมื่อนําค่ากําลังรับแรงเฉือนกับหน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลมาหาพารามิเตอร์ กําลังรับแรง
เฉือนพบว่าดินตัวอย่างมีคา่ c' เท่ากับ 6.1 kPa และ φ' เท่ากับ 28.56 องศา (Figure 7)

Figure 7 7a)Shear stress and displacement CH– Geotextiles .7b)Vertical and horizontal displacement
CH – Geotextiles. 7c) Mohr-coulomb failure envelope for CH– Geotextiles saturated soil.
ทดสอบกําลังรั บแรงเฉื อนดินโดยตรงและทดสอบกําลังรั บแรงเฉื อนระหว่ างดินกับวัสดุใยสังเคราะห์
แบบไม่ อ่ มิ ตัวด้ วยนํา้
จากทดสอบกําลังรั บแรงเฉือนของ ดิน SC ในสภาวะไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉื อนดิน ที่
หน่วยนํ ้าหนักที่ 31.5 kPa มีค่า 𝝋𝒃 เท่ากับ 17.41และที่ 126.0 kPa มีค่า 𝝋𝒃 เท่ากับ 31.21 (Figure 8)
เนื่องจากผลการทดสอบที่หน่วยนํ ้าหนัก 63.0 kPa มีความไม่แน่นอนจึงไม่สามารถคํานวณค่า 𝝋𝒃 ได้

Figure 8 8a)Shear stress and displacement SC. 8b)Metric suction and horizontal displacement SC.
8c) Mohr-coulomb failure envelope for SC unsaturated soil.
จากทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของ ดิน ML ในสภาวะไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉือนดิน ที่
หน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลที่ 31.5 kPa มีค่า 𝜑𝑏 เท่ากับ 46.22 ที่ 63.0 kPa มีค่า 𝜑𝑏 เท่ากับ 44.19 และที่
126.0 kPa มีค่า 𝜑𝑏 เท่ากับ 35.86 (Figure 9) อย่างไรก็ดีเนื่องจากในการทดสอบนี ้มีการปรับความชื ้นไม่ครบ
ทุดช่วง จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้

Matric suction (kPa)

Figure 9 9a)Shear stress and displacement ML. 9b)Metric suction and horizontal
displacement ML. 9c) Mohr-coulomb failure envelope for ML unsaturated soil.
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จากทดสอบกําลังรับแรงเฉื อนของ ดิน CH ในสภาวะไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉือนดิน ที่
หน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลที่ 31.5 kPa มีค่า 𝜑𝑏 เท่ากับ 47.94 ที่ 63.0 kPa มีค่า 𝜑𝑏 เท่ากับ 44.6 และที่ 126.0
kPa มีคา่ 𝜑𝑏 เท่ากับ 45.02 (Figure 10)

Matric suction (kPa)

Figure 10 10a)Shear stress and displacement CH.10b)Metric suction and horizontal
displacement CH.10c) Mohr-coulomb failure envelope for CH unsaturated soil.
จากทดสอบกําลังรับแรงเฉือนระหว่างผิว Interface frictionของ ดิน SC กับวัสดุใยสังเคราะห์ ในสภาวะ
ไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉือนดิน ที่หน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลที่ 31.5 kPa มีค่า 𝝋𝒃 เท่ากับ 10.46 ที่
63.0 kPa มีคา่ 𝝋𝒃 เท่ากับ 6.6และที่ 126.0 kPa มีคา่ 𝝋𝒃 เท่ากับ 10.09 (Figure 11)
Geo-SC

Matric suction (kPa)

Figure 11 11a)Shear stress and displacement SC – Geotextiles. 11b)Metric suction and horizontal
displacement SC – Geotextiles. 11c) Mohr- coulomb failure envelope for SC – Geotextiles
unsaturated soil.
จากทดสอบกําลังรับแรงเฉือนระหว่างผิว Interface friction ของ ดิน ML กับวัสดุใยสังเคราะห์ ในสภาวะ
ไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉือนดิน ที่หน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลที่ 31.5 kPa มีค่า 𝝋𝒃 เท่ากับ 0.96 ที่
63.0 kPa มีคา่ 𝝋𝒃 เท่ากับ 2.53 และที่ 126.0 kPa มีคา่ 𝝋𝒃 เท่ากับ 3.56 (Figure 12)

Matric suction (kPa)

Figure 12 12a)Shear stress and displacement ML – Geotextiles. 12b)Metric suction and horizontal
displacement ML- Geotextiles. 12c) Mohr-coulomb failure envelope for ML – Geotextiles
unsaturated soil.
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จากทดสอบกํ าลังรั บแรงเฉื อนระหว่างผิว Interface friction ของ ดิน CH กับวัสดุใยสังเคราะห์ ใน
สภาวะไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่ากําลังรับแรงเฉือนดิน ที่หน่วยนํ ้าหนักประสิทธิผลที่ 31.5 kPa มีค่า 𝝋𝒃 เท่ากับ
4.29 ที่ 63.0 kPa มีคา่ 𝝋𝒃 เท่ากับ 0.04 และที่ 126.0 kPa มีคา่ 𝝋𝒃 เท่ากับ 3.40 (Figure 13)

Matric suction (kPa)

Figure 13 13a)Shear stress and displacement CH– Geotextiles. 13b)Metric suction and
horizontal displacement CH – Geotextiles. 13c) Mohr-coulomb failure envelope for CH–
Geotextiles unsaturated soil.

สรุ ป
จากผลการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนระหว่างดินกับแผ่นใยสังเคราะห์แบบอิ่มตัวด้ วยนํ ้า ผลที่ได้ พบว่า
ได้ คา่ พารามิเตอร์ กําลังรับแรงเฉือน c’ และ φ’ ดิน SC ML CH ทังแบบดิ
้
นโดยตรง และเฉือนกับใยสังเคราะห์ ให้
ค่า φ’ ที่ใกล้ เคียงกัน จะแตกต่างกันเพียงค่า c’ เพียงเล็กน้ อย ซึง่ แสดงถึงประสิทธิภาพของวัสดุ PEC ในการเพิ่ม
แรงเสียดทาน และ การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนระหว่างดินกับแผ่นใยสังเคราะห์แบบไม่อิ่มตัวด้ วยนํ ้า พบว่าค่า
มุม φ𝑏 มีคา่ น้ อย ( < 4 องศา) ซึง่ แสดงว่า สําหรับดินเหนียวและดินทรายแป้ง กําลังแรงเสียดทานระหว่าง
ผิวสัมผัสดินกับวัสดุใยสังเคราะห์ มีคา่ ที่ไม่ขึ ้นกับความชื ้นมากนัก และสอดคล้ องกับงานวิจยั โดย Esmaili และ
คณะ ในกรณีดินทรายพบว่ามุม φ𝑏 มีคา่ ติดลบ แสดงว่า กําลังเสียดทานระหว่างผิวมีคา่ ลดลงเมื่อดินแห้ งขึ ้น
อาจเกิดจากเมื่อเม็ดดินทรายและใยสังเคราะห์แห้ งขึ ้น ปริ มาณนํ ้าในช่องว่างลดลง ทําให้ มีความยึดเกาะ
(Adhesion)น้ อยลง
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การตรวจหาการดีสชาร์ จบางส่ วนที่เกิดขึน้ ในเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้ อนและการ
วางแผนบารุงรักษา
Determination of PD Occurrence in Combustion Type Turbine Generator and Maintenance
Planning
ถิรวุฒิ วงศ์ สาลี1*ธงชัย นิวิฐจรรยงค์1* และ วินยั พฤกษะวัน1
Tirawut Wongsalee1*,Thongchai Nivitchanyong1*and Winai Plueksawan1

บทคัดย่ อ
บทความนี ้นาเสนอการตรวจหาการดีสชาร์ จบางส่วนที่เกิดขึ ้นในเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้ อนด้ วย
วิธีการตรวจจับโดยใช้ เซ็นเซอร์ ที่ตรวจจับคลื่นเสียงและกระแสความถี่สงู ที่เกิดจากการดีสชาร์ จตามวิธีของIEEE
std.C57.127-2007 วิธีนี ้สามารถระบุตาแหน่งการเกิดดีสชาร์ จได้ อย่างแม่นยาและยังสามารถระบุความรุ นแรงของ
ดีสชาร์ จที่เกิดขึ ้นได้ อีกด้ วยจากกรณีศกึ ษาที่ได้ ทาการตรวจหาดีสชาร์ จบางส่วนที่เกิดขึ ้นพบว่าดีสชาร์ จบริ เวณส่วน
เกิดขึ ้นที่ขดลวดของสเตเตอร์ เส้ นที่ 27และมีความรุ นแรงอยู่ในระดับ small PD ขันตอนต่
้
อมาคือการวางแผนในการ
บารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมในแต่ละกรณีจะขึ ้นอยู่กบั ลักษณะและความรุ นแรงของความเสียหายที่เกิดขึ ้นว่ามีความ
มากน้ อยเพียงใดเพื่อทาการซ่อมบารุ งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าให้ กลับมาใช้ งานได้ ดีดงั เดิม
ABSTRACT
This paper presents a method used to detect partial discharge activity in the stator winding of
a combustion turbine type generator using acoustic emission and High Frequency current detection
techniques according to IEEE std.C57.127-2007, Guide for the Detection and Location of Acoustic
Emissions from Partial Discharges. This method can locate the partial discharge source precisely and
also determine the criticality level of the particular source. For our case study, a partial discharge
source was detected at the left of drive end of stator winding number 27 with a gap time of 9.4
millisecond, which was considered to be small PD. A planning chart is prepared to dismantle the
generator to inspect for abnormality and performs necessary corrective actions to restore the
generator to its normal usage.

Key Words: partial discharge, stator winding, generator
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คานา
ปั ญ หาของระบบฉนวนที่ เกิดขึน้ ในเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าอันเนื่ องมาจากการเสื่อมสภาพของฉนวนของ
ขดลวดสเตเตอร์ นนั ้ มีผลกระทบในระยะสันหรื
้ อระยะยาวต่อการทางานในสภาวะปกติ จะขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของ
วัสดุที่ใช้ ผลิตกระบวนการกรรมวิธีในการผลิตและเคลื่อนย้ าย หรื อแม้ กระทัง่ การติดตัง้ หรื อสภาพแวดล้ อมของ
สถานที่ในการทางานของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าและปริ มาณภาระทางไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของการใช้ งาน ทุก
ปั จจัยที่ได้ กล่าวมาล้ วนมีผลต่อระบบฉนวนของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า การดีสชาร์ จบางส่วนในเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ามัก
เกิดขึ ้นบริ เวณขดลวดสเตเตอร์ ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงที่มีการดัดงอทาให้ เกิดความเครี ยดสนามไฟฟ้าสูงในบริ เวณ
ดังกล่าว ดังนัน้ ในเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าจึงต้ องได้ รับการตรวจหาดีสชาร์ จบางส่วนในทุกๆปี เป็ นระยะๆ เพื่ อเป็ น
ข้ อมูลในการประเมินดัชนีสุขภาพและความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ เพื่อวางแผนบารุ งรักษาฉนวนของขดลวดสเต
เตอร์ ตามมาตรฐานของ IEC และ IEEE
ในกรณีของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้ อนที่ได้ นามาเป็ นกรณีศกึ ษา
เป็ นเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
ขนาด68.125 MW ซึง่ สงสัยว่ามีดีสชาร์ จบางส่วนเกิดขึ ้น โรงไฟฟ้าได้ มีการใช้ วิธีการตรวจหาดีสชาร์ จบางส่วนด้ วย
วิธีการตรวจหาด้ วยเสียงและกระแสความถี่สงู ที่เกิดขึ ้นจากการดีสชาร์ จโดยมีหลักการดังนี ้เสียงความถี่สงู ที่
ปลดปล่อยออกมาจากจุดกาเนิดดีสชารจ์ในเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจะถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ ตรวจจับเสียงความถี่
สูง(HF acoustic sensor)จานวน 4 เซ็นเซอร์ การที่เซ็นเซอร์ จะได้ รับสัญญาณเสียงมากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยู่กบั
ระยะทางระหว่างเซ็นเซอร์ แต่ละตัวกับตาแหน่งของการเกิดดีสชาร์ จ
เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะและขนาดของ
สัญญาณที่ได้ รับจากเซ็นเซอร์ ทงั ้ 4 เซ็นเซอร์ ก็จะสามารถทราบตาแหน่งของดีสชาร์ จที่เกิดขึ ้นได้ สญ
ั ญาณที่
ตรวจจับได้ นนสามารถน
ั้
ามาวิเคราะห์ความรุ นแรงของดีสชาร์ จที่เกิดขึ ้น
เมื่อทราบถึงลักษณะความเสียหาย
บริ เวณตาแหน่งที่เกิดการดีสชาร์ จ จะเป็ นข้ อมูลเพื่อวางแผนวิธีการและระยะเวลาในการแก้ ไขและซ่อมแซม เพื่อ
ป้องกันความเสียหายในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ ้นกับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ตรวจหาการดีสชาร์ จบางส่ วนในเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้ อน
ในการตรวจวัดการดีสชาร์ จที่เกิดขึ ้นภายในเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ได้ ใช้ อปุ กรณ์ในการตรวจวัดดังนี ้
เซ็นเซอร์ ตรวจจับสัญญาณเสียงความถี่สงู (HF acoustic sensor)ซึง่ จะตรวจจับความถี่เสียงในย่านความถี่ 80
กิโลเฮิรตซ์ ถึง 300 กิโลเฮิรตซ์จานวน 4 เซ็นเซอร์

Figure 1 Acoustic sensor
เซ็นเซอร์ ตรวจจับกระแสความถี่สงู (HF Current Transducer) ในย่านความถี่100 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 30 เมกกะเฮิรตซ์
จานวน 1เซ็นเซอร์

Figure 2 High Frequency Current Transducer
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เครื่ องรับสัญญาณเสียงความถี่สงู จากและสัญญาณกระแสความถี่สงู (PD-TM500A)จากเซ็นเซอร์ ทงั ้ 5 ตัว จะ
แปลงสัญญาณที่ได้ รับเป็ นข้ อมูลเพื่อจัดเก็บและแสดงผล และนอกจากนี ้ ยังต้ องมีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ แสดงผล
และบันทึกข้ อมูล 1 เครื่ อง

Figure 3 Data acquisition unit
วิธีการตรวจหาการเกิดดีสชาร์ จด้ วยการตรวจจับสัญญาณเสียง
หลักการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงความถี่สงู ที่เกิดขึ ้นจากดีสชาร์ จบางส่วนได้ ถกู นามาใช้ จะเป็ นแนวทางใน
การศึกษาปั ญหาการดีสชาร์ จบางส่วนพร้ อมทังวิ
้ ธีการแก้ ไขและทดสอบที่เป็ นเสมือนตัวบ่งชี ้สุขภาพของเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้ อนโดยเน้ นการศึกษาปั ญหาที่สว่ นประกอบที่เป็ นระบบฉนวนของขดลวดสเตเตอร์ ใน
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าวิธีการตรวจหาดีสชาร์ จที่บางส่วนเกิดขึ ้นภายในเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ามีดงั นี ้
Equipment to be tested

AE 1

DRIVE END

Data acquisition unit

NON-DRIVE END

PD-TM500A

AE 2

HFCT

GENERATOR

AE 4

Display unit

AE 3

Figure 5 Method of signals detection by AE sensor and HFCT
ส่วนประกอบหลักของ Main body of Generator จะประกอบไปด้ วยโรเตอร์ และสเตเตอร์ ขนั ้ ตอนแรกของการ
ปฏิบตั ิคือต้ องระบุตาแหน่งที่จะติดตังเซ็
้ นเซอร์ โดยจะแบ่งทิศทางการติดตังออกเป็
้
น 2 ทิศทาง คือด้ านที่ติดกับ
อุป กรณ์ ขับ เคลื่ อน (DE) และด้ านที่ ไม่ติดกับ อุป กรณ์ ขับ เคลื่ อน (NDE) โดยจะมี เซ็น เซอร์ ตรวจจับ คลื่ น เสี ย ง
ความถี่สงู จานวน 4 เซ็นเซอร์ การติดตังนั
้ นจะต้
้ องครอบคลุมทังหมด
้
โดยจะเริ่ มติดตัง้ เซ็นเซอร์ จากทางด้ านที่ติด
กับอุปกรณ์ ขบั เคลื่อน โดยพืน้ ที่ ที่สามารถติดตังได้
้ จะมีสอง ด้ านคือด้ านข้ างซ้ ายและขวาของระหว่าง DN และ
NDN ซึ่งการติดตังเซ็
้ นเซอร์ ในแต่ละด้ านนัน้ จะติดตังด้
้ านละ 2 เซ็นเซอร์ บริ เวณใกล้ ขอบทัง้ 2 ข้ างของ DN และ
NDN ซึ่งจะแสดงการติดตัง้ เซ็ นเซอร์ ดังรู ปที่ 5และติดตัง้ เซ็นเซอร์ ตรวจจับกระแสความถี่สูง (HFCT sensor)ที่
บริ เวณระบบกราวด์ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
ขัน้ ตอนในการตรวจหาตาแหน่ งของการเกิดดิสชาร์ จบางส่ วน
การติดตังเซ็
้ นเซอร์ ตรวจจับเสียงความถี่สงู และเซ็นเซอร์ ตรวจจับกระแสความถี่สงู จะทาให้ ทราบ
ตาแหน่งของดิสชาร์ จบางส่วนว่าอยู่ในด้ านใดของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ขันตอนของการระบุ
้
ตาแหน่งที่เกิดขึ ้นของ
ดีสชาร์ จบางส่วนแบ่งได้ 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
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1) ตรวจสอบหาตาแหน่ งของดิสชาร์ จในแนวนอน
Sensor 2

Non-DE

Sensor 4
Sensor 1
Sensor 3

Figure 5 Acoustic Sensors installation in X-Axis.
สัญญาณที่ตรวจจับได้ โดย เซ็นเซอร์ ตรวจจับเสียงความถี่สงู ทัง้ 4 เซ็นเซอร์ จะมีขนาดของสัญญาณที่ไม่
เท่ากัน เมื่อเปรี ยบเทียบขนาดของสัญญาณที่ได้ รับนี ้แต่ละเซ็นเซอร์ สัญญาณที่มีขนาดที่สงู สุดจะถูกพิจารณาให้
เป็ นตาแหน่งใกล้ ที่สดุ ของการเกิดดิสชาร์ จ เซ็นเซอร์ จะถูกนามาเรี ยงในแนวแกนนอน เพื่อตรวจจับสัญญาณเสียง
จากดีสชาร์ จ ถ้ าเซ็นเซอร์ ตรวจจับเสียงความถี่สงู ตัวใดรับสัญญาณที่มีขนาดสูงที่สดุ จะสันนิฐานว่าตาแหน่งของ
เซ็นเซอร์ ตวั นันเป็
้ นตาแหน่งใกล้ สดุ ของการเกิดดิสชาร์ จและต้ องทาการตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่า
สมมติฐานนันถู
้ กต้ องโดยการ ตรวจสอบหาตาแหน่งในแนวแกนตังต่
้ อไป
2) ตรวจสอบหาตาแหน่ งของดิสชาร์ จในแนวตัง้
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Non-DE

Sensor 4

Figure 6 Acoustic Sensors installation in Y-Axis.
เมื่อสันนิษฐานตาแหน่งของการเกิดดิสชาร์ จในแนวแกนนอนเรี ยบร้ อยแล้ ว ต่อ มาจะเป็ นการตรวจหา
ต าแหน่ งการเกิ ด ดิส ชาร์ จ ในแนวแกนตัง้ โดยตรวจสอบจากขนาดแอมพลิ จูดของสัญ ญาณเสี ย งที่ เซ็น เซอร์
ตรวจจับเสียงความถี่สงู ทัง้ 4 เซ็นเซอร์ ถ้ าเซ็นเซอร์ ตรวจจับเสียงความถี่สงู ตัวใดรับสัญญาณที่มีขนาดสูงที่สดุ จะ
สันนิฐานว่าตาแหน่งของเซ็นเซอร์ ตวั นันเป็
้ นตาแหน่งใกล้ สดุ ของดิสชาร์ จที่เกิดขึ ้น
3) การตรวจหาตาแหน่ งของการเกิดดิสชาร์ จ

Non-DE

Figure 7 Acoustic Sensors installation at location of partial discharge source.
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จากสองขัน้ ตอนแรกของการตรวจหาตาแหน่ ง จะทาให้ ได้ สมมติฐานของตาแหน่ งดิส ชาร์ จ และใน
ขัน้ ตอนสุดท้ ายนี จ้ ะยื น ยัน ตาแหน่ งแท้ จ ริ งของดีส ชาร์ จ บางส่วนโดย จะน าเซ็น เซอร์ ทัง้ หมดไปติดตัง้ บริ เวณ
ตาแหน่งที่สันนิ ษฐานไว้ เพื่ อรั บสัญ ญาณจากตาแหน่งนัน้ ในขัน้ ตอนสุดท้ ายของการตรวจหาตาแหน่งของดีส
ชาร์ จ ถ้ าจุดนันเป็
้ นจุดที่เกิดการดิสชาร์ จขึ ้นตามที่คาดการไว้ สญ
ั ญาณเสียงที่ได้ รับมานันจะมี
้
ลกั ษณะ และขนาด
ที่ใกล้ เคียงกัน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของการตรวจหาตาแหน่ งและขนาดดีสชาร์ จบางส่ วนในเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้ อน
ดีสชาร์ จบางส่วนที่เกิดขึ ้นกับขดลวดสเตเตอร์ ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าสามารถแบ่งตามตาแหน่งที่เกิดได้
3 ลักษณะคือ การดีสชาร์ จเกิดขึน้ บริ เวณช่องบรรจุขดลวด(slot portion)การดีสชาร์ จซึ่งเกิ ดขึน้ บริ เวณรอยต่อ
ระหว่างส่วนที่มีศกั ย์ไฟฟ้าสูงกับส่วนที่เป็ นกราวด์ และการดีสชาร์ จซึง่ เกิดขึ ้นบริ เวณปลายขดลวด(coil end)และ
jumperการเกิดดีสชาร์ จทัง้ สามชนิดนัน้ เมื่อเกิดขึน้ จะทาให้ เกิดคุณลักษณะ ต่างๆ คือ มีพัลล์ของคลื่นเสียงและ
กระแสความถี่สูงเกิดกาลังสูญเสียไดอิเล็กตริ ก เกิดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในย่านความถี่สูง เกิดเรื องแสง
เนื่ องจากเกิดไอออไนเซชันเป็ นโคโรนา เกิดความดันก๊ าซเพิ่ มสูงขึน้ เกิดความร้ อน เกิดปฏิ กิริยาทางเคมี ในการ
นาเสนอกรรมวิธีในการตรวจหาการดีสชาร์ จบางส่วนที่เกิดขึ ้นจะอาศัยหลักการตรวจจับ พัลล์ของคลื่นเสียงและ
กระแสความถี่สงู พัลล์ของคลื่นเสียงความถี่สงู ที่เกิดขึ ้นจากการเกิดดีสชาร์ จจะเกิดขึ ้นที่ค่าสูงสุดของทุกช่วงคลื่น
50 เฮิรตซ์ตลอดเวลาด้ วยแรงดันไฟฟ้าโดยตาแหน่งของพัลล์จะเกิดขึ ้นที่ ใกล้ คา่ ยอดของครึ่ งช่วงคลื่นบวกและครึ่ ง
ช่วงคลื่นลบของคลื่นไซน์50 เฮิรตซ์

Figure 8 Partial Discharge signal.
ชนิดของการเกิดดีสชาร์ จ และเส้ นทางในการเดินทางของเสียงตามหลักการเดินทางของเสียง พัลล์คลื่น
เสียงที่เกิดขึ ้นสามารถตรวจจับด้ วยเซ็นเซอร์ ตรวจจับเสียงความถี่สงู พัลล์ของกระแสความถี่สงู ที่เกิดขึ ้นเนื่องจาก
ดีส-ชาร์ จโดยพฤติกรรมเมื่อเกิ ดการรั่ วไหลของกระแสภายในเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า กระแสที่ เกิ ดขึน้ จะไหลไปยัง
เส้ นทางที่มีความต่างศักย์ ต่า นัน่ ก็คือระบบกราวน์ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าที่ใกล้ ที่สุด ด้ วยหลักการนีจ้ ึงสามารถ
ตรวจจับกระแสพัลล์ได้ ที่บริ เวณของระบบกราวน์ ของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าด้ วยเซ็นเซอร์ ตรวจจับกระแสความถี่สูง
(HFCT)ตาแหน่งคลื่นพัลล์เสียงและกระแสความถี่สูงบนช่วงคลื่นของไฟฟ้ากระแสสลับจะเกิดขึน้ ในตาแหน่งที่
ใกล้ กบั บริ เวณของยอดช่วงคลื่นลบและยอดช่วงคลื่นบวก
จากกรณี ศึก ษาตรวจหาดี ส ชาร์ จ ในเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนขนาด 68.125 เมกกะวัต ต์
สัญญาณที่ได้ รับจะมีสองคุณลักษณะคือ พัลล์สญ
ั ญาณเสียงความถี่สงู และพัลล์กระแสความถี่สงู บนความถี่50
เฮิรตซ์ระยะคาบหนึ่งช่วงคลื่นคือ20 มิลลิวินาที ลักษณะของพัลล์สญ
ั ญาณเสียงและกระแสความถี่สูงเกิดขึน้ ที่
ตาแหน่งเฉลี่ยใกล้ เคียง(ระยะห่างของพัลล์สญ
ั ญาณเสียงความถี่สูง 2 พัลล์) และสอดคล้ องบนระยะคาบของ
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คลื่นไซน์และมีลกั ษณะและช่วงความถี่ที่ใกล้ เคียงกัน ค่า gap time ของการดิสชาร์ จที่เกิดขึ ้นบริ เวณด้ าน left of
drive end ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ามีคา่ 9.4 มิลลิวินาที

Figure 9 Gap time of Partial Discharge signal.
ระดับค่าความรุ นแรงของการเกิดดีสชาร์ จ(the interval time between 2 burst criteria) และแนวทางการป้องกัน
เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายเกิดขึ ้นกับหม้ อแปลงไฟฟ้า มีดงั นี ้
- ค่า gap time > 7ms เรี ยกว่า Small PD Level คาแนะนา ควรที่จะทาการตรวจวัดค่าดีสชาร์ จบางส่วน
แบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 6-12 เดือน เพื่อสังเกตแนวโน้ มการเกิดดีชาร์ จบางส่วนของอุปกรณ์
- ค่า 3 ms< Gap time < 7ms เรี ยกว่า Major PD Level คาแนะนา ควรที่จะดูแลเอาใจใส่อปุ กรณ์อย่าง
มาก และควรที่ จะทาการตรวจวัดค่าดีสชาร์ จบางส่วนแบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่ อง ทุกๆ 1-3 เดือน เพื่ อสังเกต
แนวโน้ มการเกิดดีชาร์ จบางส่วนของอุปกรณ์
- ค่า Gap time < 3ms เรี ยกว่า Serious PD Level คาแนะนา อุปกรณ์ ที่ทาการตรวจวัดค่ามีแนวโน้ มที่
จะเกิดความเสียหายอย่างสูงมาก ควรที่จะวางแผน Shut Down ระบบ หรื ออุปกรณ์ เพื่อทาการบารุ งรักษาหรื อ
ซ่อมแซมอุปกรณ์นนๆ
ั ้ อย่างเร่ งด่วน
ซึง่ กรณี ศึกษา วัดได้ Gap time อยู่ในช่วงของความรุ นแรงที่เรี ยกว่า “small PD”ซึ่งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
ยังคงสามารถทางานต่อไปได้ อีกระยะหนึ่ง(ประมาณ9เดือน)บริ เวณขดลวดที่เกิดดีสชาร์ จคือ ส่วนโค้ งของ ripple
spring ที่ มีช่องว่างระหว่าง ripple spring และliner ที่กดทับอยู่บนขดลวดสเตเตอร์ เนื่องจากมีช่องว่างที่ทาให้
เกิดความเครี ยดทางไฟฟ้าเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่ อมในช่องว่างซึง่ มีอากาศเป็ นฉนวนดังนันหลั
้ งจากที่ได้ ตรวจ
พบสัญ ญาณของดิส ชาร์ จ บริ เวณของ left of drive end ของเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า เมื่อถึงก าหนดที่ ต้องท าการ
บารุ งรักษา จึงได้ ทาการหยุดเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบบริ เวณที่ตรวจพบดีสชาร์ จบางส่วน โดยการถอด
ประกอบ พบว่าบริ เวณของขดลวดสเตเตอร์ นนมี
ั ้ ลกั ษณะภาพรวมปกติ แต่เนื่องจากสัญญาณที่ตรวจพบ ได้ ระบุ
ตาแหน่งการเกิดขึน้ ไว้ อย่างชัดเจน ดังนัน้ จึงได้ มีการเซาะบริ เวณร่ องของขดลวดของแกนเหล็กช่องที่ 27 อย่าง
ละเอียดจึงพบความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับripple spring และ liner

Figure 10 The effect of partial discharge is occur at stator coils.
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Figure 11 Damage of partial discharge on ripple spring and liner.
เนื่ องจากความเสียหายเกิ ดขึน้ ที่ บริ เวณบางส่วนของ ripple spring การแก้ ไขสามารถทาได้ ด้วยการ
เปลี่ยน ripple spring และ linerส่วนที่ ได้ รับความเสียหายบริ เวณของขดลวดที่ ได้ รับความเสีย หายจะต้ องท า
ความสะอาดผงแป้งที่เกิดจากดีสชาร์ จก่อนใช้ กาว(epoxy)และน ้ายาวานิช(red vanish)เพื่อเพิ่มความเป็ นฉนวน
ทาไปยังขดลวดเส้ นที่ได้ รับความเสียหาย และอบฉนวนให้ แห้ ง ก่อนที่จะทาการประกอบเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าเข้ า
ด้ วยกันและทดสอบเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์เพื่อให้ ใช้ งานได้ ตามปกติ

Figure 12 The acoustic signals of partial discharge source inside the generator.

Figure 13 The current signal of partial discharge source inside the generator.

Figure 14 The Gap time of partial discharge source inside the generator.
สรุ ป
วีธีการตรวจหาการดีสชาร์ จบางส่วนในเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้ อน ด้ วยสัญญาณเสียงและ
กระแสความถี่สูง ในส่วนของขดลวดสเตเตอร์ สามารถใช้ ตรวจหาและระบุตาแหน่งดีสชาร์ จที่เกิดขึน้ พร้ อมทัง้
สามารถระบุความรุ นแรงที่เกิดขึ ้น โดยจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้ เป็ นกรณี ศกึ ษาจะพบว่าการดีสชาร์ จบางส่วน
เป็ นการดีสชาร์ จประเภทslot discharge เกิดขึ ้นบริ เวณซ้ ายของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าฝั่ งที่ติดกับกังหันไอน ้าซึง่ ตรง
กับขดลวดที่ 27 ของขดลวดสเตเตอร์ ค่าของ Gap time คือ 9.4 มิลลิวินาที ความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นจัดอยู่ในระดับ
เริ่ มต้ น small PDข้ อแนะนาหลังจากการตรวจพบคือการทดสอบขดลวดสเตเตอร์ ทงั ้ 4 แบบคือ การทดสอบหาค่า
ความต้ านทานฉนวนขดลวดการทดสอบความต้ านทานต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การทดสอบหาค่าอิมพีแดนซ์
ของขดลวด และการทดสอบหาค่าความจุไฟฟ้าของขดลวดทังก่
้ อนและหลังซ่อมแซม เพื่อนาค่าทดสอบที่ได้ มา
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เปรี ยบเทียบเพื่อแสดงให้ เห็นถึงสภาพของขดลวดที่ดีขึ ้น และตรวจหาการดีสชาร์ จบางส่วนซ ้าอีกครัง้ บริ เวณจุด
เดิมที่ตรวจพบเพื่อเป็ นการยืนยันว่าการดีสชาร์ จได้ รับการแก้ ไขแล้ ว เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการตรวจหาการเกิดดีส
ชาร์ จ บางส่ ว นด้ วยวิ ธี ดัง้ เดิ ม ด้ วยการการใช้ คาปาซิ เ ตอร์ ค าบเกี่ ย ว(coupling capacitor) ข้ อดี ก็ คื อ วิ ธี ต รวจจั บ
สัญญาณเสียงไม่จาเป็ นต้ องหยุดเดินเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าเพราะการติดตังเซ็
้ นเซอร์ จะติดตังบริ
้ เวณพื ้นผิวภายนอกของ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าและสามารถระบุตาแหน่งและความรุนแรงของดีสชาร์ จที่เกิดขึ ้นจริ ง ส่วนข้ อเสียคือการติดตังอุ
้ ปกรณ์
ในขณะเครื่ องจักรทางานต้ องมีความระมัดระวังค่อนข้ างสูง เพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายเนื่องจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ายังทางาน
อยู่
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การศึกษาปั จจัยการแยกเนือ้ น้ อยหน่ าโดยใช้ วิธีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ กลาง
Study on Parameters of Centrifugal Pulping Machine for Sugar Apple
สาทิป รัตนภาสกร และ สมัคร รักแม่1
Satip Rattanapaskorn1 and Samak Rakmae1

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาปั จจัยการแยกเนื อ้ น้ อยหน่าโดยใช้ วิธีแรงเหวี่ยงหนี ศูนย์ กลาง ซึ่ง
วิธีการนี ้ช่วยลดเวลาในการแยกเนื ้อน้ อยหน่าออกจากเมล็ด เพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต และเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบเครื่ องแยกเนื ้อน้ อยหน่า โดยใช้ เครื่ องแยกแบบแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์กลาง ทาการศึกษากับน้ อยหน่าพันธุ์
หนัง ปั จจัยที่ศกึ ษา คือ 1) ความเร็ วรอบ คือ 2100 2400 2700 และ 3000 รอบต่อนาที และ 2) เวลาเหวี่ยงแยก
เนื ้อน้ อยหน่า คือ 60 70 80 และ 90 วินาที และ 3) การเตรี ยมน้ อยหน่าก่อนหมุนเหวี่ยง ด้ วยการบีบนวดและการ
หัน่ เป็ นชิ ้น จากการทดลองพบว่า ความเร็ วรอบและเวลาที่ใช้ ในการเหวี่ยงแยกมีผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ต่อ
ร้ อยละปริ มาณเนือ้ น้ อยหน่าที่เหวี่ยงแยกได้ โดยสภาวะที่เหมาะสมในการเหวี่ยงแยก คือ ความเร็ วรอบ 3000
รอบต่อนาที และที่เวลา 80 วินาที โดยน้ อยหน่าที่ผ่านการบีบนวดแยกเนื ้อน้ อยหน่าได้ 87.00% และน้ อยหน่าหัน่
แว่นแยกเนื ้อน้ อยหน่าได้ 74.88%

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate parameters of the seed separation process
of sugar apple by the centrifugal force in order to increase the effectiveness by decrease its
processing time and to improve the design of the centrifugal seed separation machine.
The experimental parameters were varied in the following ways: 1) the machine was set to rotate at
the following speed: 2100, 2400, 2700 and 3000 rpm, 2) the machine operated for the following time:
60, 70, 80 and 90 seconds and 3) the sugar apple preparation methods were kneading and slicing.
The results showed that the effectiveness of the separation process increased with the increase in the
rotational speed and the operating time. The optimum condition was found at the speed of 3000 rpm
for 80 seconds. It indicated that the average separation yield of the kneaded sugar apple was
87.00% and the sliced sugar apple was 74.88%.

Key Words: sugar apple, seed separation, centrifugal
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คานา
น้ อยหน่ า เป็ นผลไม้ เขตร้ อนร้ อน มี แ หล่ งก าเนิ ดในเขตร้ อนของทวี ป อเมริ ก า ในวงศ์ Annonaceae
(Campbell and Phillips, 1980) พบมากในแถบศูนย์สตู ร สามารถจาแนกสายพันธุ์น้อยหน่าออกได้ เป็ น 4 กลุ่ม
คือ น้ อยหน่าพื ้นเมืองหรื อน้ อยหน่าฝ้าย น้ อยหน่าหนังหรื อน้ อยหน่าญวน น้ อยหน่าลูกผสมหรื ออะติมวั ย่า และ
ลูกผสมอื่น ๆ (เรื องศักดิ์ และ กวิศร์ , 2553) ช่วงฤดูกาลของน้ อยหน่าจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฏาคมถึงกันยายน
ข้ อจากัดที่สาคัญของน้ อยหน่าคือ อายุการเก็บรักษาสันเพราะเมื
้
่อน้ อยหน่าสุกเปลือกกับเนื ้อจะนิ่ม ช ้าแตกและ
เน่าเสียได้ ง่าย การขนส่งและจัดเก็บต้ องทาอย่างระมัดระวัง โดยทัว่ ไปผลน้ อยหน่ามีเส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ
5-7 เซนติเมตร สูง 6-10 เซนติเมตร มีเมล็ดประมาณ 35-45 เมล็ดต่อผล โดยเมล็ดกว้ าง 0.6-0.8 เซนติเมตร ยาว
1.5-2.0 เซนติเมตร ลักษณะทางกายภาพของน้ อยหน่าแสดงใน Figure 1 (Pinto, 2005)

Figure 1 Characteristics of sugar apple (Pinto, 2005)
ในช่วงที่น้อยหน่ามีผลผลิตจานวนมากน้ อยหน่าจะมีราคาถูก เกษตรกรบางรายต้ องปล่อยให้ น้อยหน่า
เน่าเสียคาต้ นเนื่องจากน้ อยหน่ามีราคาต่าจนไม่ค้ มุ ค่าจ้ างแรงงานสาหรับ เก็บผลผลิต ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึง ทา
ให้ มีผ้ ปู ระกอบการบางรายนาน้ อยหน่ามาแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็ นผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ เช่น ไอศกรี มน้ อยหน่า
โยเกิร์ตน้ อยหน่า หรื อ นา้ น้ อยหน่า เป็ นต้ น โดยจะทาการรั บซื ้อน้ อยหน่าในช่วงที่มีราคาถูกแล้ วนามาแกะเนือ้
น้ อยหน่าและแยกเมล็ด เอาเนื ้อน้ อยหน่าบรรจุลงในถุงเก็บแช่แข็งไว้ เพื่อนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบต่อไป กระบวนการ
แยกเนื ้อน้ อยหน่าในปั จจุบนั ใช้ คนงานบีบนวดแยกเนื ้อน้ อยหน่าให้ ลอดผ่านผ้ าขาวบางหรื อมุ้งไนลอน หรื อใช้ มีด
คว้ านเมล็ดออก มีอัตราการผลิ ตต่า ใช้ แ รงงานจ านวนมาก มีการสูญ เสีย ระหว่างการผลิ ตสูง และมีโอกาส
ปนเปื อ้ นเชือ้ จุลินทรี ย์ ทาให้ คุณภาพและอายุการเก็บรั กษาสันลง
้ ทาให้ ผ้ ูประกอบการบางส่วนมีความต้ องการ
เครื่ องจักรที่สามารถแยกเนื ้อน้ อยหน่าได้ รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
จากโจทย์ ที่ได้ รับจากภาคอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้ พิจารณาว่า การเหวี่ยงแยกแบบแรงเหวี่ยงหนี
ศูน ย์ ก ลาง เป็ นวิ ธี แนวทางหนึ่งที่ ส ามารถน ามาประยุก ต์ ใช้ แ ยกเนื อ้ น้ อยหน่ าได้ เนื่ องจากเป็ นเป็ นวิธี ก ารที่
ไม่ซบั ซ้ อนและสามารถออกแบบขยายขนาดให้ เป็ นระบบทางานต่อเนื่องได้ การแยกด้ วยวิธีการนี ใ้ ช้ สาหรับแยก
วัสดุด้วยสมบัติทางกายภาพที่ ต่างกัน คือ ขนาด ความหนาแน่น และลักษณะของเนื อ้ ผลไม้ เครื่ องเหวี่ยงหนี
ศูนย์ กลางจะสร้ างแรงเหวี่ยงหนี ศูนย์ ให้ กับวัสดุ ทาให้ วัสดุที่ เหลว นิ่มหรื ออ่อนตัวถูกเหวี่ยงลอดผ่านช่องเปิ ด
ขณะที่วสั ดุที่มีความแข็งและมีขนาดใหญ่กว่าช่องเปิ ดจะไม่สามารถหลุดออกจากช่องเปิ ดนันได้
้ เครื่ องเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง (Figure 2) มีสว่ นประกอบหลัก คือ ตัวถังที่ทาหน้ าที่รองรับชิ ้นเนื ้อที่ลอดผ่านช่องเปิ ดหรื อรู ตะแกรง มี
ช่องไหลออกของชิน้ เนือ้ ภายในมี กระบอกหมุนเหวี่ยงที่มีแกนต่อกับมอเตอร์ กระบอกหมุนเหวี่ยงจะมีช่องเปิ ด
ลักษณะคล้ ายตะแกรง ทาหน้ าที่หมุนเหวี่ยงแยกชิ ้นเนื ้อออกจากเมล็ด
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Figure 2 Principle of the centrifugal separation machine.
มีการประยุกต์ใช้ แรงเหวี่ยงหนีศนู ย์กลางเพื่อใช้ เหวี่ยงแยกเนื ้อผลไม้ กบั ส่วนที่ไม่ต้องการออกจากกันกับ
ผลไม้ หลายชนิด แต่จากการค้ นคว้ าพบว่ายังไม่พบว่ามีการศึกษาทดลองกับเนื ้อน้ อยหน่า โดยรัตนาพรและนงนุช
(2553) ได้ ออกแบบและสร้ างเครื่ องเหวี่ยงแยกเนื ้อมังคุดแบบแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์ ทาการหาระยะห่างระหว่างแผ่น
กันที
้ ่ตวั ถังกับตะแกรงทรงกระบอกให้ เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการเหวี่ยงแยกเนื ้อมังคุดออกจากเมล็ด
จากการทดสอบพบว่าที่ระยะห่าง 8 มิลลิเมตร สามารถแยกเนื ้อมังคุดออกจากเมล็ดได้ มากที่สดุ 55.97% ขณะที่
ธนพงษ์ และสราญจิต (2553) ทาการศึกษาหาปั จจัยความเร็ วรอบและเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเหวี่ยงแยกเนื ้อของผลสารอง ทดลองโดยใช้ ความเร็ วรอบ 4 ระดับ คือ 200 250 300 และ 350 รอบต่อนาที
และเวลาแช่น ้าผลสารอง 3 ระดับ ได้ แก่ 60 70 และ 80 นาที จากการทดลองพบว่าที่ความเร็ วรอบ 350 รอบต่อ
นาที และระยะเวลาการแช่ที่ 80 นาที มีผลต่อการเหวี่ยงแยกให้ ได้ ปริ มาณเนื อ้ สารองมากสุด นอกจากนี ย้ ังมี
งานวิจัยของพงษ์ มนัสและเอื ้อ (2551) ได้ ศึกษาปั จจัย ในการเหวี่ยงแยกเนื อ้ สารอง โดยต้ องการลดปริ มาณ
สิ่งเจือปนคือเศษเปลือกของผลสารองที่ปนมาในเนือ้ สารองที่เหวี่ยงแยก พบว่าโดยที่ความเร็ วรอบ 2800-3000
รอบต่อนาที และตะแกรงขนาด 25 เมส (mesh) มีปริ มาณสิ่งเจือปนที่ปนมากับเนื ้อสารองน้ อยที่สดุ นอกจากนี ้ยัง
มีการใช้ การเหวี่ยงหนีศนู ย์แยกน ้าและเมล็ดเสาวรส คือสิทธาและคณะ (2551) ได้ ศกึ ษาปั จจัยขนาดของมุมเอียง
และเส้ นผ่านศูนย์ กลางรู ตะแกรงของเครื่ องเหวี่ยงแยกด้ วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ พบว่ามุมเอียงที่ 72 องศา และ
ขนาดรู ตะแกรง 6 มิลลิเมตร มีความเหมาะสมที่สดุ
เครื่ องเหวี่ยงแยกชิ ้นเนื ้อ ทาการแยกโดยใช้ หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์ หมุนเหวี่ยงจนทาให้ เนื ้อที่มี
แรงยึดเหนี่ยวต่าหลุดออกจากเมล็ด ลอดผ่านรู ตะแกรง ขณะที่เมล็ดที่มีขนาดใหญ่กว่ารู ตะแกรงจะไม่สามารถ
ลอดผ่านมาได้ ทาให้ เกิดการแยกของส่วนเนื ้อและเมล็ด งานวิจยั นี ้จะใช้ กระบอกเหวี่ยงแยกที่มีขนาดรู ตะแกรง 5
มิลลิเมตร เนื่องจากเมล็ดน้ อยหน่าซึ่งมีขนาด 6-8 มิลลิเมตร ส่วนเมล็ดหรื อชิ ้นส่วนที่ใหญ่กว่ารู ต ะแกรงจะอยู่
บริ เวณภายในทรงกระบอกเหวี่ยงแยก ซึง่ แรงหมุนเหวี่ยงที่กระทากับชิ ้นเนื ้อเป็ นตาม คือเมื่อความเร็ วรอบสูงขึ ้น
จะทาให้ แรงเหวี่ยงหนีศนู ย์กลางเพิ่มขึ ้น
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าการเหวี่ยงแยกด้ วยแรงหนีศูนย์กลาง มีความเป็ นไปได้ ในการนามาเหวี่ยง
แยกเนื ้อน้ อยหน่ากับเมล็ดออกจากกัน ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีเป้าหมายเพื่อ ศึกษาปั จจัยการแยกเนื ้อน้ อยหน่า โดย
ใช้ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ กลางเพื่อนาข้ อมูลมาพัฒนาสร้ างเครื่ องต้ นแบบสาหรั บเพิ่มประสิทธิ ภาพในการแยกเนือ้
น้ อยหน่า และช่วยลดระยะเวลาในการแยกเนื ้อน้ อยหน่าในอุตสาหกรรมต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดบิ และอุปกรณ์
1. ผลน้ อยหน่าพันธุ์หนังและพันธุ์ฝ้าย จากอาเภอปากช่อง จังหวัดโคราช
2. เครื่ องเหวี่ยงแยกแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์กลาง ขนาด 0.5 แรงม้ า กระบอกเหวี่ยงแยกสร้ างจากสแตนเลส
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 240 มิลลิเมตร สูง 160 มิลลิเมตร รู ตะแกรง 5 มิลลิเมตร พื ้นที่เปิ ดร้ อยละ 46.28
3. อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบอินเวอร์ เตอร์ ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่ น AF-500
4. นาฬิกาจับเวลา
5. เครื่ องชัง่ น ้าหนัก 2 ตาแหน่ง
ขัน้ ตอนการทดลอง
น้ อยหน่าที่มีความสุกระดับเหมาะสม คือ 110-120 วัน จะถูกนามาปอกเปลือกด้ วยมือและดึงแกนขัวผล
้
ออก จากนันแบ่
้ งน้ อยหน่าเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 นาไปหัน่ ด้ วยมีดตามแนวขวางของผลให้ มีความหนาประมาณ
20 มิลลิเมตร ส่วนที่ 2 นาไปใส่ถงุ พลาสติกแล้ วกดให้ แบนโดยวางแผ่นไม้ บนถุงแล้ วกดให้ แบน 3-4 ครัง้ ลาดับ
การเตรี ยมเนื ้อน้ อยหน่าแสดงใน Figure 3

Figure 3 Sugar apple preparations for the experiments.
งานวิจัยนี ไ้ ด้ แบ่งการวิ จัยเป็ น 2 ส่วนคือ ในส่วนที่ 1 ทาการศึกษาผลกระทบของสายพันธ์ น้อยหน่า
2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ฝ้าย (Fai) กับพันธุ์หนัง (Nang) ต่อปริ มาณเนื ้อที่แยกได้ ด้วยเครื่ องเหวี่ยงแยกด้ วยแรงหนี
ศูนย์กลาง โดยทาการทดลองแยกเมล็ดด้ วยแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์กลางที่ความเร็ วรอบ 2100 2400 2700 และ 3000
รอบต่อนาที ที่เวลา 60 วินาที ต่อปริ มาณน้ อยหน่า 400 กรัม ในแต่ละตัวอย่างทาการทดลอง 3 ซ ้า
การวิจยั ในส่วนที่ 2 เป็ นการศึกษาปั จจัยการเหวี่ยงแยกเนือ้ น้ อยหน่าแบบแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์กลาง เพื่อ
ศึกษาปั จจัยของความเร็ วรอบ 4 ระดับคือ คือ 2100 2400 2700 และ 3000 รอบต่อนาที และเวลาที่ใช้ 4 ระดับ
คือ 60 70 80 และ 90 วินาที ตัวอย่างน้ อยหน่าที่ใช้ ทดสอบได้ แก่ น้ อยหน่าพันธุ์หนังโดยนามาปอกเปลือกออก
และนาไปกระทาเป็ น 2 กรณี คือ หั่นเป็ นแว่นหนา 20 มิลลิเมตร และบีบนวดให้ แบนโดยใช้ ซึ่งจาลองจากการ
ผลิตจริ งในอุตสาหกรรม
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สาหรับการทดสอบปั จจัยการเหวี่ยงแยกเนือ้ น้ อยหน่าด้ วยแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์ กลาง ใช้ แผนการทดสอบ
แบบสุ่มในบล็อกอย่างสมบูรณ์ Randomized Complete Block Design (RCBD) 4×4 กรรมวิธี 3 ซ ้า วิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างแต่ละกรรมวิธี โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range
Test (DMRT) และวิเคราะห์ผลทางสถิติ ค่าชี ้ผลในการเหวี่ยงแยกแบบแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์กลาง ได้ แก่ ปริ มาณเนื ้อ
น้ อยหน่าเหวี่ยงแยกได้ และคานวณหาร้ อยละของเนื ้อน้ อยหน่าที่เหวี่ยงแยกได้ จากสมการที่ 2 และรู ปของเนือ้
น้ อยหน่าและเมล็ดที่ค้างในเครื่ องเหวี่ยงแยกแสดงใน Figure 4
ร้ อยละของเนื ้อน้ อยหน่าที่เหวีย่ งแยกได้ =

น ้าหนักเนื ้อน้ อยหน่าที่ได้ จากเครื่ องเหวี่ยงแยก
น ้าหนักน้ อยหน่าเริ่ มต้ น

(2)

น ้าหนักเมล็ด

Figure 4 Experimental equipment and characteristic of seed and separated pulp.

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลกระทบของน้ อยหน่ าพันธุ์ฝ้ายและพันธุ์หนังต่ อการเหวี่ยงแยก
การทดลองถึงความแตกต่างกันของน้ อยหน่า 2 สายพันธุ์ ได้ แก่ น้อยหน่าพันธุ์หนังและน้ อยหน่าพันธุ์
ฝ้าย แสดงใน Table 2 ซึง่ พบว่า น้ อยหน่าพันธุ์หนังมีร้อยละปริ มาณเนื ้อที่เหวี่ยงแยกได้ เฉลี่ย 69.64±7.64 และ
น้ อยหน่าพันธุ์ฝ้ายมีร้อยละปริ มาณเนื ้อที่เหวี่ยงแยกได้ เฉลี่ย 71.28±5.35 เมื่อทดสอบความแตกต่างของปริ มาณ
เนื ้อน้ อยหน่าที่เหวี่ยงแยกได้ ทงสองพั
ั้
นธุ์พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
Table 2 The t-test comparison between Fai and Nang sugar apple when extracted by the separator.
Sugar apple
Fai
Nang

N
12
12

Mean
69.64
71.28

SD.
7.64
5.35

t-value
0.608

Sig.
0.549ns

ผลการทดลองพบว่า แม้ เนื ้อของน้ อยหน่าทัง้ 2 สายพันธุ์จะมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อนามาแยกเมล็ด
ด้ วยแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์กลางแล้ วพบว่าเนื ้อสัมผัสดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับปริ มาณเนื ้อที่เหวี่ยงแยกได้ นัน่ อาจ
เป็ นเพราะแรงเหวี่ ยงหนี ศูน ย์ ที่ ก ระท าต่อเนื อ้ น้ อยหน่ า มีค่าสูงมากจนแรงยึดเกาะหรื อความเหนี ย วของเนื อ้
น้ อยหน่าทังสองสายพั
้
นธุ์ไม่มีผลกระทบต่อการเหวี่ยงแยก
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ผลของการเหวี่ยงแยกต่ อปริมาณเนือ้ น้ อยหน่ าที่ได้
การทดลองส่วนที่ 2 เป็ นการศึกษาปั จจัยการเหวี่ยงแยกต่อปริ มาณเนือ้ น้ อยหน่าที่เหวี่ยงแยกได้ โดย
เตรี ยมเนื ้อน้ อยหน่าพันธุ์หนังด้ วยวิธีการหัน่ เป็ นชิ ้น (slicing) และการบีบนวด (kneading) ผลการทดลองแสดงใน
Table 3 พบว่าปริ มาณเนื ้อน้ อยหน่าที่เหวี่ยงแยกได้ เพิ่มสูงขึ ้นเมื่อความเร็ วรอบหมุนเหวี่ยงมากขึ ้น สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของรัตนาพรและนงนุช (2553) ธนพงษ์ และสราญจิต (2553) และพงษ์ มนัสและเอื ้อ (2551)
ปริ มาณร้ อยละของเนื ้อน้ อยหน่าที่แยกได้ จากน้ อยหน่าที่ผ่านการหัน่ มีปริ มาณเนื ้อที่เหวี่ยงแยกได้ มาก
ที่สดุ ที่ความเร็ วรอบ 3000 รอบ/นาที แต่พบว่าที่เวลา 70 80 และ 90 วินาที ปริ มาณเนื ้อน้ อยหน่าที่เหวี่ยงแยกได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ คือมีปริ มาณเนื ้อร้ อยละ 72.87±2.88 74.88±2.29 และ 76.02±2.75 ตามลาดับ
และการเหวี่ยงแยกที่ความเร็ วรอบต่าคือ 2100 รอบ/นาทีพบว่าแยกปริ มาณเนื ้อได้ เฉลี่ยต่ากว่าร้ อยละ 50
Table 3. The percentage of sugar apple meat extracted from the sliced sugar apple.
Revolution speed (rpm)

Centrifugation time
(second)

2100

2400

2700

3000

60
70
80
90

37.56±3.00a
38.73±2.41a
44.76±1.66b
50.10±2.49c

45.31±2.66a
48.57±2.66a
54.50±3.20b
55.46±1.39b

61.19±2.73a
63.37±2.82ab
64.85±2.11ab
66.89±1.15b

65.48±1.37a
72.87±2.88b
74.88±2.29b
76.02±2.75b

สาหรับน้ อยหน่าที่ผ่านการบีบนวด แสดงใน Table 4 พบว่ามีผลการทดลองคล้ ายกับน้ อยหน่าที่ผ่านการ
หั่น แต่ปริ มาณเนื อ้ น้ อยหน่าที่ ได้ มีปริ มาณมากกว่าที่เวลาและรอบการหมุนเท่ากัน และที่ความเร็ วรอบ 3000
รอบ/นาที เนื ้อน้ อยหน่ามีปริ มาณสูงที่สดุ ขณะที่ปริ มาณเนื ้อน้ อยหน่าที่เวลาการหมุนเหวี่ยง 80 นาทีและ 90 นาที
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ คือได้ เนื ้อน้ อยหน่าร้ อยละ 87.00±0.77 และ 87.78±1.16 ตามลาดับ
Table 4. The percentage of sugar apple meat extracted from the kneaded sugar apple.
Centrifugation time
(second)
60
70
80
90

2100
59.92±2.51a
67.65±3.12b
67.02±2.26b
72.99±2.60c

Revolution speed (rpm)
2400
2700
70.58±0.38a
75.82±2.84a
76.93±1.37b
83.23±0.67b
79.08±2.44b
82.95±1.59b
80.03±1.64b
86.66±3.39b

3000
84.68±1.05a
83.69±0.80a
87.00±0.77b
87.78±1.16b

เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณเนื ้อน้ อยหน่าที่ได้ พบว่าปริ มาณเนื ้อน้ อยหน่า ที่เตรี ยมด้ วยการหัน่ น้ อยกว่า
น้ อยหน่าที่ เตรี ยมการบีบนวด อาจเนื่องจากในการบีบนวดมีแรงบี บอัดทาให้ เนื อ้ น้ อยหน่ามีการแตก เนื อ้ และ
เมล็ดบางส่วนกระจายออกจากกันทาให้ เหวี่ยงแยกได้ ง่ายกว่าเนื ้อของน้ อ ยหน่าหนังที่ผ่านการหัน่ เพราะการหัน่
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เป็ นแว่นนันเนื
้ ้อน้ อยหน่าส่วนใหญ่ยงั คงยึดเกาะกันแน่นทาให้ การหมุนเหวี่ยงใช้ เวลานานขึ ้น สภาวะที่เหมาะสม
สาหรับการหมุนเหวี่ยงแยกคือ ความเร็ วรอบของการหมุน 3000 รอบ/นาที ใช้ เวลา 80 วินาที ซึง่ จะได้ ปริ มาณเนื ้อ
ร้ อยละ 87.00±0.77 สาหรั บเนือ้ น้ อยหน่าส่วนที่แยกไม่ได้ นัน้ เป็ นเนือ้ ในส่วนที่ติดกับ ขัว้ เมล็ดมีลกั ษณะเหนียว
เกาะแน่นที่ขวของเมล็
ั้
ด
เมื่อเปรี ย บเที ย บปริ มาณเนื อ้ น้ อยหน่ าที่ เหวี่ ย งแยกได้ ด้วยแรงเหวี่ย งหนี ศูน ย์ ก ลางกับ การแยกด้ วย
แรงงานคนที่ใช้ ผ้ากรองตาห่างในอุตสาหกรรมที่บีบนวดแยกเนื ้อน้ อยหน่าได้ ประมาณร้ อยละ 70 พบว่าการเหวี่ยง
แยกด้ วยแรงหนีศนู ย์กลางจะมีประสิทธิภาพสูงขึ ้นและใช้ เวลาในการทางานน้ อยลง

สรุป
การแยกเนื ้อน้ อยหน่าด้ วยวิธีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางพบว่า ปริ มาณเนือ้ น้ อยหน่าจะขึน้ อยู่กับรอบการ
หมุนและระยะเวลาของการเหวี่ ยงแยก โดยสภาวะที่ เหมาะสมที่ สุดส าหรั บ การเหวี่ย งแยกเนื อ้ น้ อยหน่ า คื อ
ความเร็ วรอบที่ 3000 รอบต่อนาที ใช้ เวลาในการเหวี่ยงแยกเนื ้อน้ อยหน่า 80 วินาที สามารถเหวี่ยงแยกเนือ้
น้ อยหน่าได้ มากที่สุดเฉลี่ยที่ ร้อยละ 87.00±0.77 และน้ อยหน่าควรเตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีการบีบนวดหรื อบีใ้ ห้
แบน กระบอกเหวี่ ย งแยกสร้ างจากตะแกรงที่ มี รู ข นาด 5 มิ ล ลิ เ มตร ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ เป็ นที่ พ อใจแก่
ภาคอุต สาหกรรมอย่ า งมาก และมี โ ครงการความร่ ว มกัน พัฒ นาเป็ นเครื่ อ งเหวี่ ย งแยกเนื อ้ น้ อ ยหน่ า เป็ น
แบบต่อเนื่องต่อไปโดยใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยนี ้ คือ วิธีการเตรี ยมตัวอย่าง ขนาดรู ตะแกรง ความเร็ วรอบหรื อ
ความเร็ วเชิงเส้ นของกระบอกเหวี่ยง เวลาในการเหวี่ยงแยก เพื่อออกแบบการผลิตให้ สามารถทางานได้ ต่อเนื่อง
ช่วยเพิ่มกาลังการผลิต ลดการปนเปื อ้ น ทาให้ เนื ้อน้ อยหน่ามีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้นต่อไป
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ปัญหาของการพัฒนาโครงการภาครัฐที่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา โครงการพัฒนาแหล่งน้าภายใต้การด้าเนินงานของกรมชลประทาน
Problems in Development for Sustainable Government Project
A Case Study of Water Resources in Royal Irrigation Department (RID)
ปรเมนทร์ ขะพินิจ1* และ ปิยนุช เวทย์วิวรณ์2
Poramen Kapinit1* and Piyanut Wethyavivorn2

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การศึ ก ษาปั ญ หาของการพั ฒ นาโครงการแหล่ ง น้้ า ของกรม
ชลประทานให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยท้าการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนใน
ต่างประเทศ โดยเก็บข้อมูลกรณีศึกษา 2 โครงการ จากเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาโครงการกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า มีข้อบกพร่องในขั้นตอนกระบวนการริเริ่มโครงการ 2 ด้าน คือ
ด้ า นข้ อ ก้ า หนดหรื อ หลั ก เกณฑ์ แ ละด้ า นความเหมาะสมของบุ ค ลากรในการพิ จ าณา ด้ า นข้ อ ก้ า หนดหรื อ
หลักเกณฑ์ พบว่า ปัจจุบันยังมีการใช้หลักเกณฑ์ที่ล้าสมัย ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
ข้อก้าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ข้อก้าหนดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานประกอบอื่นๆ ข้อก้าหนดเกี่ยวกับกระบวนการ
ภาคประชาสั งคม และที่ ส้ าคัญ ยั งขาดการเปรีย บเที ยบประโยชน์ ระหว่ างพั ฒ นาโครงการขึ้ นและไม่พั ฒ นา
โครงการเลย ในส่วนประเด็นด้านความเหมาะสมของบุคลากรในการพิจาณา พบว่า ส่วนที่เป็นปัญหาส้าคัญคือ
การขาดการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโดยตรง และการ
คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการท้าการศึกษาเบื้องต้น

ABSTRACT
The objective of this research to study the problems in development of Royal Irrigation
Department project in a sustainable manner. Two case studies were selected to compare the project
development stage with the international standard of sustainable project development. The data was
gathered from archival records and in-depth interviews with key staffs involved with the development
of the projects. The results indicate two areas of problems: obsolete rules and regulations, and
knowledge and experiences of experts involved in the development process. Rules and regulations
have been developed a few decades ago such as criteria relates to environmental assessment,
specifications of related infrastructure, and public involvement process. The lack of integration among
related agencies especially government units and state enterprises is found to be a very important
issue. Also, the lack of appropriate of knowledge and experiences of expert during the feasibility
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ค้าน้า
ปัจจุบันปัญหาการต่อต้านการสร้างเขื่อนมีกระแสต่อต้านอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการรณรงค์ หรือ
เรียกร้องให้มีการยุติการก่อสร้างเขื่อน โดยกระแสดังกล่าวมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอันเนื่องมาจากหลาย
สาเหตุ ส้าหรับกลุ่มที่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนนั้น ได้ให้เหตุผลด้านความต้องการในการก่อสร้าง คือ ช่วยเก็บกัก
น้้าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ช่วยป้องกันน้้าท่วม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และเหตุผลด้าน
ความต้องการอื่นๆ เช่น เป็นการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า
เป็นต้น ในทางกลับกันกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยไม่ควรสร้างเขื่อนอีกต่อไป ให้เหตุผลว่า จะท้าให้ประเทศ
ต้องสูญเสียผื นป่ าและสัตว์ป่า ที่ เป็น แหล่ งอาหารและแหล่งเก็บ กักน้้ าตามธรรมชาติ ไม่เชื่อว่าเขื่อนจะช่วย
แก้ปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วมได้ ภาวะโลกร้อนท้าให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในทุกพื้นที่ การสร้างเขื่อนจึงไม่ใช่
การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด มีปัญหาคอร์รัปชั่น ส่วนสาเหตุอื่นๆ เช่น ตะกอนดิน และเศษไม้อาจท้าให้คุณภาพน้้าใน
เขื่อนเน่าเสีย ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่โดยรอบ เป็นต้น
จากกระแสดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มบุคคลที่เห็นต่างในประโยชน์ของเขื่อนที่ต่างกันออกไปอันเกิดจาก
ความเข้าใจ หรือการได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ปัญหาการไม่เข้าใจกันของกลุ่มบุคคลทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้รับ
การแก้ไข หรือชี้ประเด็นในความถูกต้องเหมาะสมเท่าที่ควร จึงจะเป็นต้องมีการบูรณาการความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
ที่หลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน ตลอดจนภาคประชาสังคมยอมรับ ที่รวบรวมเป็นมีความเป็นกลางทางด้าน
ข้อมูล มาตรฐานการ ชี้วัดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งนี้งานวิจันนี้ได้ศึกษาจากการคัดเลือกโครงการที่มีความ
ต่างกันในด้านการพิจาณาความเหมาะสม ด้านการขั้นตอนการศึกษา ด้านระยะเวลาในการด้าเนินงาน ด้าน
งบประมาณ ได้เป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถน้ามาเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่ด้าเนินการโดยกรม
ชลประทาน อีกทั้งยังศึกษารูปแบบการพิจารณาด้าเนินการโครงการก่อสร้างที่ยั่งยืนของต่างประเทศในหลายๆ
ประเทศ อันได้แก่ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ เป็นต้น
จากการศึกษาพบว่างบประมาณในการด้าเนินงานในด้านต่างๆ ของกรมชลประทานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี ทั้งนั้นเนื่องมาจากนโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้้า และการบริหารจัดการน้้าตามที่ได้ป ระกาศใน
แผนการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติฉ บั บ ที่ 10 ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีสาระส้าคัญใน
การประกาศใช้โดยให้มีการบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าอย่างบูรณาการ จึงมีความจ้าเป็นเร่ งด่วนในการพัฒนา
แหล่งน้้า โดยให้กรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท้าแผนค้ารับรองการปฏิบัติราชการที่ท้าไว้
ต่อการบริ หารราชการแผ่น ดิน ทั้ งนี้จ ะเห็ นได้ว่างบประมาณที่ได้รับการจั ดสรรในการด้าเนิ นงานของกรม
ชลประทานได้มีสั ดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี (กรมชลประทาน,2556) โดยจ้ าแนกตามงบรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเห็นได้ว่า งบลงทุนมีอัตราส่วนด้านงบประมาณสูงถึง 76.63 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็น
อัตราส่วนที่มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับรายจ่ายในด้านอื่นๆ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อส้ารวจวิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ โดยมุ่งเน้นโครงการ
พัฒนาแหล่งน้้า ที่มีมาตรฐานการด้าเนิน การก่อสร้าง การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการก่อสร้าง
ตลอดจนความต้องการ ที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาศึกษา 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
และโครงการที่มีปัญหาในการด้าเนินการก่อสร้าง เพื่อสามารถน้าผลมาเปรียบเทียบเสนอแนะรูปแบบ แนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการแหล่งน้้าของกรมชลประทาน เปรียบเทียบ
กับมาตรฐานด้านความยั่งยืนกับต่างประเทศ ศึกษาประเมินการพัฒนาโครงการแหล่งน้้าของกรมชลประทาน 2
โครงการ เปรียบเทียบมาตรฐานการพัฒนาของต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุถึงปัญหาของการด้าเนินงานพัฒนา
แหล่งน้้าของภาครัฐที่ขาดความยั่งยืน
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อุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจั ยนี้เป็ นการศึกษาแนวทางการพั ฒนาโครงการภาครั ฐที่เกิ ดประโยชน์อย่างยั่งยืนกรณีศึกษา
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าภายใต้การด้าเนินงานของกรมชลประทาน เป็นการศึกษาวิจัยโดยด้าเนินการศึกษา
รูปแบบการท้างานปัจจุบันและที่ผ่านมาในอดีต โดยท้าการศึกษารูปแบบของกระกวนการท้างาน รูปแบบการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมโครงการ รู ป แบบการคั ด เลื อ กโครงการ รู ป แบบในการจั ด สรรโครงการ รวมทั้ ง
งบประมาณในการด้าเนินงาน จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ คือ เขื่อนแคว
น้อยบ้ารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 2) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาด
ใหญ่ คือโครงการพัฒนาต้นน้้าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการแก่งเสือเต้น อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่
จากการคัดเลือกโครงการที่มีความต่างกันในด้านการพิจาณาความเหมาะสม ด้านขั้นตอนการศึกษา
ด้านระยะเวลาในการด้าเนินงาน ด้านงบประมาณ ได้เป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถน้ามาเปรียบเทียบแผนแม่บท
การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างของประเทศไทย หรือแนวทางการจัดท้ากรอบการประสานงานอย่างบูรณา
การของประเทศไทย อีกทั้งยังศึกษารูปแบบการพิจารณาด้าเนินการโครงการก่อสร้างที่ยั่งยืนของต่างประเทศใน
หลายๆ ประเทศ อันได้แก่ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และรัฐควีนส์แลนด์ เป็นต้น
ผลการคัดเลือกโครงการที่มีความต่างกันในด้านต่างๆ น้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศได้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และมีความแตกต่าง และเพื่อความถูกต้องและครอบคลุม
ในการวิจัย ได้ด้าเนินการศึกษาส้ารวจ เก็บข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ตรวจสอบการด้านินงานที่ผ่านมาในอดีต
และปัจจุบัน ด้าเนินการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาแหล่งน้้า ได้ออกมาเป็นผลการส้ารวจและเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบเกณฑ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศที่มีการพิจารณาส้ารวจข้อมูล
เบื้ องต้ น และได้มีการพิจ ารณาความเที่ย งตรงจากผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ยในการพัฒ นาแหล่ งน้้า จากนั้ น น้าม า
วิเคราะห์ด้วยรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริง จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ท้างานด้านการพัฒนาแหล่งน้้า หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา หรือบริหารจัดการน้้าของประเทศ
ไทย (Key Informants) ในประเด็นปัญหาที่ได้การศึกษาวิเคราะห์ในเบื้องต้น
ในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลโดยพิจารณาจากความช้านาญของต้าแหน่ง ความรู้
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสบการณ์ในการท้างานด้านการพัฒนาแหล่งน้้า เพื่อที่จะสามารถให้ค้าตอบ
ในประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยื นได้ครบถ้วน ครอบคลุ ม และเป็ น การมองภาพโดยรวมของการพัฒนา
จากนั้นน้าเข้าสู่กระบวนการในการตีความเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ปรับแก้ไขประเดินปัญหาจาก
การศึกษาจากทุกแหล่งข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วนจนตกผลึก (Internal Validity) พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ
พัฒนาโครงการภาครัฐที่เกิดประโยชน์ อย่างยั่งยืน ของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าภายใต้การด้าเนินงานของกรม
ชลประทาน เพื่อการพัฒนาแหล่งน้้าของหน่วยงานราชการให้มีการบูรณาการความรู้ แนวทางการปฏิบัติ แนว
ทางการบริหารจัดการให้มีความครอบคลุม ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการภาครัฐที่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการพัฒนา
แหล่งน้้าภายใต้การด้าเนินงานของกรมชลประทาน ได้ท้าการศึกษารวบรวมข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้้าภายใต้การ
ด้าเนินงานของกรมชลประทาน ได้แบ่งผลการศึกษาตามขั้นตอนในการด้าเนินการศึกษาวิจัยออกเป็นส่วนต่างๆ
ดังนี้
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 ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบศึกษารูปแบบการพิจารณาด้าเนินการโครงการก่อสร้างที่ยั่งยืนของ
ต่า งประเทศเปรีย บเที ย บกั บ การศึ ก ษาแผนแม่ บ ทการบริห ารจั ด การโครงการก่ อ สร้ า งของ
ประเทศไทย
งานวิ จัย นี้ เป็ นการศึก ษาแนวทางการพั ฒนาโครงการภาครัฐ ที่ เกิ ดประโยชน์ อย่างยั่ งยื น กรณี ศึ ก ษา
โครงการพั ฒ นาแหล่ งน้้ าภายใต้การด้าเนิน งานของกรมชลประทาน ได้ท้ าการศึก ษาวิ เคราะห์ แ นวทางการ
ด้าเนินงานอย่างยั่งยืน ของมาตรฐานของต่างประเทศ
2525
2526

2530

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้าริ
ส้านักงานพลังงานแห่งชาติ โดยรัฐบาล
ออสเตรเลียว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
REDECON AUSTRALIA ด้าเนินการศึกษา
จัดท้ารายงานความเหมาะสมและศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรมชลประทานได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ด้าเนินการศึกษาต่อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

2523

ศึกษาด้านวิศวกรรมและสิง่ แวดล้อม
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2528

กรมชลประทานรับมอบงานต่อจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2532

มีมติ ครม. ให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยกรมชลประทาน
ศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ
โดยองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ FAO
รายงานการส้ารวจทรัพยากรป่าไม้ ส้ารวจด้าน
นิเวศวิทยา ผลกระทบต่อสัตย์ป่า โดย กรมป่าไม้
ศึกษาการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
เสนอรายงาน EIA ต่อ สผ. โดยกรมชลประทาน
เสนอรายงาน EIMP ต่อ สผ. โดยกรมชลประทาน
*มีมติให้ศึกษาด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
สผ.ว่าจ้างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ศึกษาด้านนิเวศวิทยา
คณะรัฐมตรีมีมติให้กรมชลประทานว่าจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาท้าการศึกษาออกแบบโครงการ
คณะรัฐมนตรีรับฟังข้อสังเกตุของคณะกรรมการ
คชก.และมีมติให้ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
ให้ทบทวนการก่อสร้าง โดยให้หน่วยงานกระทรวง
เกษตรฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย และกฟผ. ศึกษาทบทวนแผน
EIMP

2534
2535
2537
2538

2537
2538

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทาน
พระราชด้ารัสให้พิจารณาสร้างเขื่อน

2539
2541
2541
2545
2546

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการได้ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง
โครงการเขื่อนแควน้อย

2542

2546 - 2554 ด้าเนินการก่อสร้างระยะเวลาด้าเนินการ 9 ปี
โดยใช้งบประมาณจาก กปร. และใช้งบประมาณ
ปกติก่อสร้างโครงการของกรมชลประทาน
2551
2555

เริ่มเก็บกักน้้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราช
ด้าเนินเปิดเขื่อนแขวน้อยบ้ารุงแดน
ณ กรมชลประทาน สามเสน

Figure 1 History of the Case study.

โครงการเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน
เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้าริเมื่อ 20 กรกฏาคม 2525 โดยเป็นเขื่อน
หินทิ้งดาดคอนกรีตขนาดใหญ่ สามารถเก็บกักน้้าได้ 939 ล้าน ลบ.ม. เพื่อประโยชน์ด้านการชลประทาน โดยมี
พื้นที่ชลประทานที่สามารถส่งน้้าได้ 155,166 ไร่ ส่งเสริมพื้นที่ภัย แล้งในลุ่มเจ้าพระยา 250,000 ไร่ และมีสถานี
สูบน้้าช่วยการเกษตรกรรม 24,000 ไร่ โดยส่งน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็น แหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาน้้าจืด เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดพิษณุโลก
(ส้านักงานนโยบายและแผนฯ, 2548)
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โครงการแก่งเสือเต้น
เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ก่อสร้างในแม่น้ายม โดยเป็นเขื่อนหินทิ้งดาดคอนกรีตขนาดใหญ่
สามารถเก็บกักน้้าได้ 1,050 ล้าน ลบ.ม. แต่จ้าเป็นต้องอพยพราษฎร 716 ครัวเรือน (กรมชลประทาน, 2541) เพื่อ
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ นครสวรรค์ สุโขทัย และพิษณุโลก แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า
อุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจ้าและมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต จึง
จ้าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงการแหล่งน้้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้้ายม
การศึกษาวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลของมาตรฐานการด้าเนินการต่างๆ ของทั้งต่างประเทศและในประเทศ
เพื่อการการวิเคราะห์ที่มาของโครงการ ในช่วงการด้าเนินการคัดเลือกโครงการในขั้นตอนการศึกษาความต้องการ
ของโครงการ หาเหตุผลความจ้าเป็นของโครงการ หาแนวทางของโครงการและคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม โดย
สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบการด้าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในประเทศไทย กับ
มาตรฐานการด้าเนินงานในต่างประเทศ ในขั้นตอนศึกษาความต้องการของโครงการ ถึงการคัดเลือกโครงการที่
เหมาะสม
พบว่ ามาตรฐานการด้าเนิน งานต่างๆ ในขั้ น ตอนศึก ษาความต้องการของโครงการ ถึ งการคัด เลื อก
โครงการที่เหมาะสมมีความคล้อยคลึงกันต่างกันตามบริบทของสถานที่ รูปแบบโครงการ แต่จะพบว่าในมาตรฐาน
The Achieving Excellence Procurement Guides 11 ของประเทศอังกฤษมีความครบถ้วนในด้านการค้านึงถึง
การศึ กษาความต้องการของโครงการ การหาเหตุผ ลความจ้าเป็ นของโครงการ ค้านึ งถึ ง ทางเลื อกอื่น ๆที่ ล ด
ผลกระทบของโครงการ เพื่ อที่ จะสามารถค้านึงถึงคุ้มค่าตามความต้องการอย่างครบถ้วน และได้เสนอแนะ
ประเด็นต่างๆ ที่สามารถน้ามาปรับใช้กับโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของประเทสไทยได้อย่างเหมาะสม ตรงตาม
บริบทด้านการท้างานของภาครัฐในการด้าเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้้า
 ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลการส้ารวจและเก็บข้อมูลเปรียบเทียบเกณฑ์การพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ผ่านมา
Table 1 Comparison of Operating Standards for Sustainable Development.
The Achieving Excellence
โครงการแก่งเสือเต้น
โครงการเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน
Procurement Guides 11
ด้านข้อก้าหนด
ด้านผู้เชี่ยวชาญ
ด้านข้อก้าหนด
ด้านผู้เชี่ยวชาญ
Gateway™ 1: Business Justification
ตามมาตรฐาน
ในการพิจารณา
ตามมาตรฐาน
ในการพิจารณา
ศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ศึกษาความต้องการของโครงการ หาเหตุผลความจ้าเป็นของโครงการ
C
B
GW1-1 ศึกษาความคุ้มค่าของโครงการ
B
B
B
C
GW1-2 ศึกษาแนวทางความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ
B
A
B
B
GW1-3 ศึกษารูปแบบการใช้งาน
A
A
B
A
GW1-4 ศึกษารูปแบบการลงทุน และการส่งมอบโครงการ
A
B
ศึกษาแนวทางของโครงการและคัดเลือกโครงการทีเ่ หมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม
B
B
GW1-5 ศึกษาด้านสถานที่ตั้งในพท.อนุรกั ษ์ พท.อุทยาน
A
A
C
C
GW1-6 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง
B
C
C
B
GW1-7 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
B
C
C
B
GW1-8 ศึกษาทางด้านพลังงานและทรัพยากรน้้า
B
A
ศึกษาความเหมาะสมทางด้านสังคม
C
B
GW1-9 ศึกษาผู้มีส่วนได้เสีย
A
B
B
B
GW1-10 ศึกษาทางด้านความเป็นอยูแ่ ละวัฒนธรรมพื้นถิ่น
B
B
C
C
GW1-11 ศึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท้างาน
C
C
หมายเหตุ ข้อก้าหนดของการประเมินคะแนนด้านข้อก้าหนดตามมาตรฐาน
A หมายถึง มีการพิจารณาตรงตามข้อก้าหนดของ OGC อย่างครบถ้วน
หรือมากกว่าโดยค้านึงถึงประโยชน์ที่ภาครับได้รับเป็นส้าคัญ
B หมายถึง มีการพิจารณาตรงตามข้อก้าหนดของ OGC เป็นส่วนใหญ่
โดยค้านึงถึงประโยชน์ที่ภาครับได้รับเป็นส้าคัญ
C หมายถึง มีการพิจารณาตรงตามข้อก้าหนดของ OGC น้อย หรือไม่มี
การพิจารณา
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ข้อก้าหนดของการประเมินคะแนนด้านข้อก้าหนดตามมาตรฐาน
A หมายถึง ใช้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ผู้รู้ทั้งจากภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงาน มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นั้นๆ และร่วมบูรณาการวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
B หมายถึง ใช้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ผู้รู้ทั้งจากภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงาน มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ
C หมายถึง ใช้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ผู้ รู้ จ ากภายในหน่ ว ยงาน
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กระบวนการส่วนที่ 2 ได้น้าผลจากการศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Review of Relevant Literature)
ข้ า งต้ น มาด้ า เนิ น การเปรี ย บเที ย บกั บ โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า ที่ ด้ าเนิ น การ โดยท้ า การศึ ก ษารู ป แบบของ
กระบวนการท้างาน รูปแบบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ รูปแบบการคัดเลือกโครงการ รูปแบบใน
การจัดสรรโครงการ จ้านวน 2 โครงการ โดยน้ามาจ้าแนกกลุ่มปัจจัยความเสี่ยงที่มีระดับค่าของความเสี่ยง (Risk
Level) ตามการวิเคราะห์ปัญหา หรือข้อบกพร่องที่พบในกระบวนการด้าเนินการศึกษา
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และปรับแก้ประเด็นปัญหาจากการสัมภาษณ์และถอดองค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ
Table 2 Summary of User Indepth Interview
อาชีพผู้เชี่ยวชาญ
ที่ให้สัมภาษณ์

จ้านวน

ประสบการณ์
ในสายงาน

วิศวกรชลประทาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักเศรษฐศาสตร์

3 คน
2 คน
2 คน

<5 ปี และ >15 ปี
6-10 ปี และ >15 ปี
6-10 ปี และ 11-15 ปี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2 คน

6-10 ปี และ 11-15 ปี

นักกฎหมาย
ผู้บริหาร (วิศวกรชลประทาน)

2 คน
1 คน

11-15 ปี และ >15 ปี
>15 ปี

ความเกี่ยวของกับโครงการ
โครงการเขื่อนแควน้อยบ้ารุง
แดน

โครงการแก่งเสือเต้น

ประเมินผลกระทบ EIMP
ประเมินผลกระทบ EIMP
วิเคราะห์ประเมินผล
ติดตาม
วิเคราะห์ประเมินผล
ติดตาม
คณะกรรมการพิจารณา
คณะท้างานศึกษา

คณะท้างานศึกษาเพิ่มเติม
คณะท้างานศึกษาเพิ่มเติม
คณะท้างานศึกษาเพิ่มเติม
คณะกรรมการพิจารณา
ผู้บริหารในการตัดสินใจ

ความเห็ น ของผู้ เชี่ย วชาญด้านการด้าเนิน การตามข้ อก้ าหนดและมาตรฐานการด้าเนิ นงาน โดยผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางโครงการ วิศวกรชลประทาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบาย
และนักกฎหมาย และสามารถสรุปปัญหาของโครงการและวิเคราะห์ความคล้ายกันในข้อคิดเห็น กลุ่มความ
คิดเห็นมีประเด็นเดียวกัน ตลอดจนแนวทางของปัญหาที่แบ่งแยกเป็นข้อก้าหนดทางด้านความยั่งยืน และการใช้
บุคลากรในการพิจารณา

Figure 2 Summary of detailed questionnaires
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จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าปัญด้านความยั่งยืนของโครงการพัฒนาแหล่งน้้า จากโครงการทั้ง 2 ส่วนใหญ่
มีปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านข้อก้าหนดในการพิจารณาคือ 1) ปัญหาจากการขาดการบูรณาการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน อาทิเช่น กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ต้น เป็นผลในการพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบันไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ หรือเสียประโยชน์
จากการใช้งานของเขื่อน 2) ปัญหาในกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยขาดการประเมิน ตรวจสอบที่
ชัดเจน อีกทั้งยังขาดแนวทางข้อก้าหนดที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยการอ้างอิงตาม
กฎหมาย 3) ขาดข้ อก้ าหนดที่พิ จารณาด้านสุข ภาพและความปลอดภั ยในการท้างาน หากมีการก้ าหนดใน
รายงานการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ก ระบวนการแรกโดยมี ก ารพิ จ ารณาชดเชยทางด้ า นสุ ข ภาพในระหว่ า งโครงการ
ด้าเนินงานคิดเป็นมูลค่าจะท้าให้โครงการสามารถด้าเนินการได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณา ศึกษา และตัดสินใจการด้าเนินการของโครงการ โดยผู้ให้
สัมภาษณ์ให้ เห็นว่า 1) ควรมีการก้าหนดบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้มีความรู้จากภายนอกเข้าร่วมใน
การพิ จ ารณาจะท้ าให้ ไ ด้ป ระเด็น การพิ จ ารณาที่ ครบถ้ วน มีการพิ จ ารณาในแง่มุมต่างๆอย่างรอบด้านและ
ครบถ้วน เช่นในการศึกษาทางด้านสังคมในเรื่องการศึกษาความเป็นอยู่และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งส้าคัญที่
จ้าเป็นต้องศึกษาโดยละเอียด โดยกระบวนการหรือ ข้อก้าหนดดังกล่าวเป็นข้อก้าหนดทางด้านความเชื่อ วิถีชีวิต
ที่มีบริบทต่างกันในแต่ละพื้นที่ อาจจะให้ผู้น้าในท้องถิ่นที่มีความรู้ความเข้าใจให้ความคิดเห็นในกระบวนการนี้
ร่วมด้ วย และในกระบวนการศึกษาด้านสั งคมควรมีก ารประชาสัมพัน ธ์ โครงการอย่ างชั ดเจน และมีก ารคิ ด
ค้านึงถึงมูลค่าจาการสูญเสียผลประโยชน์ของโครงการ มูลค่าของวิถีชีวิตที่ได้รับผลกระทบ มูลค่าของวัฒนธรรมที่
มีการเปลี่ยนแปลง โดยพิจาณามูลค่าที่มีความเป็นธรรมและได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาโครงการอย่า งยั่งยืน ให้ความเห็นเพิ่มเติม ว่า
บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องควรมีการฝึกอบรมโดยการเสริมทักษะความสามารถ ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ
หรือนักวิชาการที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ ควรมีผู้มีประสบการณ์ในสายงาน หรือผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการ และให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาตัดสินในขั้นต้น ถึงความ
เหมาะสมในการด้าเนินการศึกษาความเหมาะสมในขั้นต่อไปหรือไม่ และควรมีการมีส่วนร่วมในการปรึกษา ให้
ค้าแนะน้าจากหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การด้าเนินการ เพื่อเกิดการพิจารณาอย่างรอบด้าน
และครอบคลุมในประเด็นด้านความยั่งยืนมากขึ้น

สรุป
มาตรฐานการด้าเนินงานต่างๆ ในขั้นตอนศึกษาความต้องการของโครงการ การคัดเลือกโครงการที่
เหมาะสมมี ค วามคล้ อ ยคลึ ง กั น ต่ า งกั น ตามบริ บ ทของสถานที่ รู ป แบบโครงการ พบว่ า ในมาตรฐาน The
Achieving Excellence Procurement Guides 11: Gateway 1 Business Justification (เหตุผลการตัดสินใจ
ด้าเนินการ) มีความครบถ้วนในด้านการค้านึงถึงการศึกษาความต้องการของโครงการ การหาเหตุผลความจ้าเป็น
ของโครงการ ค้านึงถึงหาแนวทางของโครงการและคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมตลอดจนค้านึงถึงคุ้มค่าตาม
ความต้องการอย่างครบถ้วน และได้เสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่สามารถน้ามาปรับใช้กับโครงการพัฒนาแหล่งน้้า
ของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม ตรงตามบริบทด้านการท้างานของภาครัฐในการด้าเนินงานด้านการพัฒนา
แหล่งน้้า
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ผลการศึกษาพบว่า มีข้อบกพร่องในขั้นตอนกระบวนการริเริ่มโครงการโดยแบ่งประเด็นข้อบกพร่องเป็น
2 ด้าน คือ ด้านข้ อก้าหนดหรือหลัก เกณฑ์และด้านความเหมาะสมของบุคลากรในการพิ จาณา ในส่วนด้าน
ข้ อ ก้ า หนดหรื อ หลั ก เกณฑ์ พบว่ า ปั จ จุ บั น ยั ง มี ก ารใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ล้ า สมั ย ไม่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ต รงกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ข้อก้าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่การก้าหนดมูลค่าของพืชพรรณ สัตว์ป่า และมูลค่าของการ
สูญเสียไม่ตรงกับมูลค่าในปัจจุบัน ข้อก้าหนดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานประกอบที่เป็นส่วนการพัฒนาทับซ้อนกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูเลยในส่วนนั้น เช่น การพัฒนาทางเข้าโครงการมีแผนพัฒนาทับซ้อนกับหน่ วยงานอื่น
ข้อก้าหนดเกี่ยวกับกระบวนการภาคประชาสังคม ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนในองค์ประกอบของการประชุมเพื่อ
การน้าเสนอผลประโยชน์อย่างโครงการ และที่ส้าคัญยังขาดการเปรียบเทียบประโยชน์ระหว่างพัฒนาโครงการขึ้น
และไม่พัฒนาโครงการเลย ในส่วนประเด็นข้อบกพร่องด้านบุคลากรในการพิจาณา พบว่า ส่วนที่เป็นปัญหา
ส้าคัญคือการขาดการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโดยตรง
และการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการท้าการศึกษาเบื้องต้น และใช้บุคลากรที่
ท้าการศึกษาเบื้องต้นที่ยังขาดประสบการณ์ ในการศึกษา โดยใช้บุคลากรภายในหน่วยงานที่ไม่ครอบคลุมหลัก
ด้านการพั ฒนาอย่างยั่งยื น อีกทั้งยังขาดหลั กเกณฑ์ใ นการก้าหนดคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรที่สามารถ
พิจารณาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสูด เพื่อให้การด้าเนินการโครงการมีการคิดพิจารณาอย่างรอบด้าน และ
ครอบคลุมในประเด็นด้านความยั่งยืนมากขึ้น ครอบคลุมประเด็นด้านการพัฒนาแหล่งน้้า น้าไปสู่การพัฒนา
โครงการแหล่งน้้าอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
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การออกแบบอุปกรณ์ หยุดนํา้ ภายในท่ อจ่ ายนํา้ ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานภาคสนาม
ของการประปานครหลวง
Design of temporary water stopping inside of a distribution pipe to enhance field activity of
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บทคัดย่ อ
ปั จ จุบัน การดํ า เนิ น การภาคสนามของการประปานครหลวง ส่ว นมากคื อ ท่อ จ่า ยนํ า้ ขนาดเส้ น ผ่า น
ศูนย์กลาง ขนาด 300 มิลลิเมตร เมื่อมีปัญหากรณีท่อแตกรั่วหรื อซ่อมบํารุ งท่อ จําเป็ นต้ องปิ ดประตูนํ ้า แต่พบ
อุปสรรค ทําให้ ไม่สามารถปิ ดประตูนํ ้าได้ ในงานวิจยั นี ้ขอนําเสนอ อุปกรณ์ที่สามารถหยุดนํ ้าภายในท่อได้ ชวั่ คราว
โดยมีส่วนสําคัญคือ ปลัก๊ บอล อาศัยหลักการของแรงเสียดทานของผิวสัมผัสผนังปลัก๊ บอลกับผนังท่อ เพื่อเป็ น
แรงต้ านมีทิศทางฝั่ งตรงกันข้ ามกับแรงของนํ ้าภายในท่อเพื่อหยุดการไหล แรงนี ้จะเรี ยกว่า แรงเสียดทานสถิต
ตามทฤษฎีวิเคราะห์แนวแรงตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยมีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียด
ทานของวัสดุปลัก๊ บอลกับท่อที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ การทดสอบเพื่อวัดขีดความสามารถของปลัก๊ บอลคือ เพิ่มแรงดัน
จนกว่านํ ้าภายในท่อจะหยุดไหล ณ จุดนี ้แรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับแรงดันนํ ้าภายในท่อ ในทาง
ปฏิบตั ิ เพื่อความปลอดภัยจะเพิ่มแรงเสียดทานให้ ใช้ งานเป็ น 2 เท่า ของแรงเสียดทานสถิตที่ใช้ ทดสอบ

ABSTRACT
At present, field activity of Metropolitan Waterworks Authority(MWA) ,Most of distribution pipe
is 300 mm of diameter. When there is a problem, the broken or maintenance pipe. Need to close
gate valve ,but had problems. Can not close gate valve. This research presents device for water
stopping temporary. Important part is plug ball. The principle of friction of a plug with a force to the
opposite side to the water pressure force inside the pipe to stop the flow. This is called Static friction.
theoretical analysis force from The third law of motion. Research has analyzed coefficient of friction
for plug ball and pipe material that used in this research. In a test to measure the ability of a plug ball.
By pressure increased until the water stops flowing. At this point the static friction is greater than or
equal water pressure force inside the pipe. The safety guidelines will increase .The friction to be used
as double of static friction test.
Key Words : Inflatable Plug, Static Friction, Pressure Control, Water Pressure
* Corresponding auther; e-mail address: pao_instrument@hotmail.com
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คํานํา
ท่อจ่ายนํ ้าของการประปานครหลวง มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ส่วนมากท่อประเภทนี ้อยู่ใน
แนวทางเดินเท้ าริ มถนน และใช้ เป็ นระบบท่อในการแบ่งพื ้นที่ย่อย (District Metering Area : DMA) เพื่อการ
บริ หารจัดการนํ ้าสูญเสีย (Farley, M. and Trow, S .,2003) จึงการดําเนินงานภาคสนามในระบบท่อจ่ายนํ ้ามี
จํานวนมาก เช่น การซ่อมท่อ การตัดบรรจบท่อ การติดตั้งอุปกรณ์ มาตรวัดนํ า้ และการติดตั้งปรั บปรุ งระบบ
อุปกรณ์การวัดและควบคุมภาคสนาม(Remote Terminal Unit : RTU) สําหรับ DMA เป็ นต้ น ซึง่ การดําเนินงาน
ดังกล่าว มีขั้นตอนหลักที่สําคัญคือ การปิ ดประตูนํ ้า เพื่อหยุดการจ่ายนํ ้าชัว่ คราวในพื ้นที่ ปั ญหาส่วนมากที่พบ
คือ ประตูนํ ้าที่ใช้ ในการเปิ ดและปิ ดไม่สามารถใช้ งานได้ จากหลายสาเหตุเช่น ประตูนํ ้าชํารุด ประตูนํ ้าปิ ดไม่สนิท
แกนประตูนํ ้าถูกลักขโมย หรื อฝาหีบประตูนํ ้าจมอยูใ่ นพื ้นผิวใต้ ดนิ เป็ นต้ น
ยกตัวอย่างการดําเนินงานภาคสนามที่เกิดปั ญหา เช่น งานติดตั้งปรับปรุงตู้ RTU ซึง่ ในขอบเขตของงาน
ต้ องมีการถอดเปลี่ยนมิเตอร์ วดั อัตราการไหล เมื่อไม่สามารถปิ ดประตูนํ ้าได้ จึงมีความจําเป็ นต้ องปิ ดประตูนํ ้าตัว
ถัดไป เพื่ อดําเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงคือ มี พืน้ ที่ ขาดนํ า้ เป็ นบริ เวณกว้ างขึน้ มี ข้อ
ร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ นํ ้าเนื่องจากนํ ้าไม่ไหลหรื อไหลอ่อน และมีผลกระทบโดยอ้ อม เช่น การขาดโอกาสในการบริ การ
นํ ้าประปาแก่ประชาชน มีนํ ้าสูญเสียจากนํ ้าที่ค้างภายในท่อปริ มาณมากเมื่อระยะทางในการปิ ดประตูนํ ้าเพิ่มขึ ้น
และในการคืนสภาพการจ่ายนํ ้าต้ องใช้ เวลาเพิ่มมากขึ ้นส่งผลต่อคุณภาพนํ ้าประปา เป็ นต้ น
งานวิจยั นี ้ จึงออกแบบอุปกรณ์หยุดนํ ้าภายในท่อจ่ายนํ ้าชัว่ คราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ภาคสนาม โดยแก้ ไขปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ นได้ ใช้ หลักการออกแบบของอุปกรณ์ที่สามารถทํางานได้ ขณะที่มี
ระบบการจ่ายนํ ้าปกติ ไม่ต้องหยุดการจ่ายนํ ้า มีนํ ้าไหลภายในท่อตลอดเวลา โดยส่วนสําคัญคือ การวิเคราะห์
แนวแรงของปลัก๊ บอล เมื่อแรงดันเพิ่มขึ ้นจนปลัก๊ บอลขยายตัวเต็มภายในท่อ และมีแรงเสียดทานตรงผิวสัมผัส
มากพอที่สามารถหยุดนํ ้าภายในท่อได้ (Peterson.) (Pronal ASIA-Manufacturing Elastomer Engineering.)

อุปกรณ์ และวิธีการ
การออกแบบชุดอุปกรณ์หยุดนํ ้าภายในระบบท่อจ่ายนํ ้าชัว่ คราว เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากที่กล่าวมา
นั้น อาศัยหลักการของแรงดันในชุดปลัก๊ บอลอุดนํ ้าต้ องมีคา่ มากพอเพื่อมีแรงเสียดทานสถิตที่ผิวสัมผัสเพียงพอ ที่
ต้ านการไหลของนํ ้าภายในท่อที่มีทิศทางของแรงตรงกันข้ าม เพื่อหยุดนํ ้าภายในท่อจ่ายนํ ้าชัว่ คราว โดยใช้ ทฤษฎี
การวิเคราะห์แนวแรงตาม กฏการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตัน (Newton’s third law of motion) ซึง่ กล่าวว่า“ทุกแรง
กิริยา (action) ย่อมมีแรงปฏิกิริยา (reaction) ซึง่ มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศตรงข้ ามกันเสมอ” และการวิเคราะห์คา่
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน โดยแบ่งการออกแบบเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1.ส่ วนของชุดอุปกรณ์ ประกอบด้ วย
1.1 หน้ าจานวงกลม สําหรับติดตั้งแกนประคอง ขนาด  2 นิ ้ว (Flange)
1.2 แกนประคอง คือ ท่อขนาด  3นิ ้ว ความยาว 1 เมตร จํานวน 1 ท่อน (Static Rod)
1.3 วาล์วนํ ้าขนาด  ¾ นิ ้ว เพื่อระบายนํ ้าออกขณะดันแกนส่งลงไปภายในท่อ (Manual Valve)
1.4 Pressure Gauge ย่านการวัด 0-2 บาร์
1.5 ชุดคํ ้ายัน คือ ท่อขนาด  6/8 นิ ้ว ความยาว 1 เมตร จํานวน 4 ท่อน (Raker Set)
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1.6 แกนส่ง คือ ท่อขนาด  2 นิ ้ว ความยาว 1.5 เมตร จํานวน 1 ท่อน พร้ อมเชื่อมหน้ าจานที่มีขนาด  ½ นิ ้ว
ติดตั้งวาล์วนํ ้าขนาด  ½ นิ ้ว จํานวน 1 ตัว เพื่อระบายนํ ้าออกขณะดันแกนดันของชุดปลัก๊ บอล (Insert Rod)
1.7 แกนดันชุดปลัก๊ บอลหยุดนํ ้า คือ ท่อขนาด  1/2นิ ้ว ความยาว 2.5 เมตร จํานวน 1 ท่อน (Push Rod)
1.8 ชุดแม่แรงยกแกนดันของชุดปลัก๊ บอลหยุดนํ ้า 1 ชุด (Lift Jack)
1.9 ปลัก๊ บอล คือ วัสดุยาง PVC รูปทรงกระบอก ขนาด  0.30 เมตร ความยาว 0.6 เมตร (Plug Ball)
Air Compressor
Push Rod
Lift Jack

Control Unit

Insert Rod
Manual Valve
Raker Set
Plug Ball

Pressure Gauge
Static Rod

Flange

Figure 1 Components of Device
2.ส่ วนของชุดควบคุมแรงดันลมปลั๊กบอล ประกอบด้ วย
2.1 ปั๊ มลม กําลัง 105 W ปริ มาณลม 150 L/min
2.2 อุปกรณ์ควบคุมแรงดันคงที่ (Service Unit)
2.3 Pressure Gauge ย่านการวัด 0-2 บาร์
2.4 วาล์วระบายแรงดัน (Release Air Valve)
Release Air
Air
Compressor

Service Unit

SV
Plug Ball

Figure 2 Control Unit
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การกําหนดตัวแปรของแรงที่กระทําต่ อปลั๊กบอล เพื่อหยุดการไหลของนํา้ ภายในท่ อ
จากการออกแบบเพื่อให้ อปุ กรณ์หยุดนํ ้าภายในท่อชัว่ คราวสามารถใช้ งานได้ ในระบบท่อจ่ายนํ ้าของการ
ประปานครหลวง โดยพิจารณาจากแรงของนํ ้าภายในท่อ และแรงเสียดทานของปลัก๊ บอลที่ผนังภายในท่อ โดย
Fbreak จะต้ องมีค่ามากกว่า F water ตามทฤษฎีของกฏการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตัน (Newton’s third law of
motion) กล่าวว่า “ทุกแรงกิริยา (action) ย่อมมีแรงปฏิกิริยา (reaction) ซึง่ มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศตรงข้ ามกัน
เสมอ” กฎข้ อนี ้เรี ยกว่า กฎของกิริยาและปฏิกิริยา (Law of action and reaction) แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
หมายถึง แรงกระทําและแรงกระทําตอบ โดยเป็ นแรงซึ่งกระทําต่อมวลที่ต่างกันและเกิดขึ ้นพร้ อมกันเป็ นคู่เสมอ
โดยที่มวลอาจไม่สมั ผัสกันและถือว่าแรงหนึง่ แรงใดเป็ นแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาก็ได้ (Figure 3)

PIPE

F break

P pump

F ball

F water

A ball

P water

F break

Figure 3 Force diagram of plug ball in a pipe
กําหนดให้

R

H

F water แทนแรงการทําจากนํ ้าในท่อกับปลัก๊ บอล (นิวตัน)
F ball แทนแรงดันลมที่กระทํากับผนังภายในปลัก๊ บอล (นิวตัน)
F break แทนแรงเสียดทานของปลัก๊ บอลกับผนังท่อภายใน (นิวตัน)
A pipe แทนพื ้นที่หน้ าตัดของท่อ (ตารางเมตร)
A ball แทนพื ้นที่ผิวสัมผัสภายในท่อของปลัก๊ บอล (ตารางเมตร)
H
แทนความยาวของปลัก๊ บอล (เมตร)
P water แทนแรงดันนํ ้าภายในท่อ (เมตรนํ ้า)
P pump แทนแรงดันที่อดั เขาไปในปลัก๊ บอล (เมตรนํ ้า)
R
แทนรัศมีทอ่ ที่ทําการทดลอง (เมตร)

ความสัมพันธ์ แรงดันของนํา้ ภายในท่ อ F water และแรงเสียดทานของปลั๊กบอล F break
โดยที่
A ball = H . (2πR)
(สมการที่ 1)
F ball = P pump . A ball
(สมการที่ 2)
แทนค่า สมการที่ 1 ในสมการที่ 2 จะได้
(สมการที่ 3)
F ball = P pump . (H) . (2πR)
และ
A pipe = πR2
(สมการที่ 4)
F water = P water . A pipe
(สมการที่ 5)
แทนค่า สมการที่ 4 ในสมการที่ 5 จะได้
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F water = P water . πR2
(สมการที่ 6)
(สมการที่ 7)
โดย
F break = μ . F ball
แทนค่า สมการที่ 3 ในสมการที่ 7 จะได้
F break = μ . [ P pump . (H) . (2πR)]
(สมการที่ 8)
จากสมการความสัมพันธ์ F break ต้ องมีคา่ มากกว่า F water โดยกําหนดให้ คา่ ความปลอดภัย (Safety
Factor) มีคา่ เท่ากับ 2 โดยวิเคราะห์จากค่าแรง F break ให้ มีคา่ เป็ น 2 เท่าของ F water ซึง่ F water คือแรงของนํ ้า
ภายในท่อ ที่คา่ แรงดันนํ ้าปกติมีคา่ เฉลี่ยเพียง 10 เมตรนํ ้า จากสมการความสัมพันธ์ สรุปได้ ดงั นี ้
μ . [P pump . (H) . (2πR)]
> P water . πR2
การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ แรงเสียดทาน
การคํานวณงานวิจยั นี ้ ใช้ คา่ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ ของวัสดุชนิด Polypropylene เนื่องจากเป็ น
ค่า μ ที่เป็ นวัสดุใกล้ เคียงกับชนิดท่อที่ใช้ ในงานวิจยั ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติโครงสร้ างส่วนประกอบของวัสดุที่คล้ ายคลึง
กัน (Anthony Jones, Jonathan UPSDELL.,2014) (Table 1)
Table 1 Coefficient of Dynamic Friction to each material

Material

Coefficient of Dynamic Friction

UHMWPE

0.1-0.2
0.05-0.1
0.08-0.3
0.3-0.4
0.07-0.4
0.3-0.4
0.5-0.8
0.3-0.9
0.2-0.5
0.1-0.4
0.2-0.5
0.4-0.5

PTFE
FEB
Polypropylene
HDPE
Ethylene tetrafluoroethlene (ETFE)
PMMA
Polycarbonate
Nylon
Acetal
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
NexPrene (RTM) thermoplastic

โดยค่า μ (Table 1) เป็ นค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์ (Dynamic friction) ของวัสดุแต่ละชนิด
กับเหล็ก มีสภาวะอยู่ในของเหลว ซึง่ แรงเสียดทานจลน์มีคา่ น้ อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอ ในสภาวะวัสดุและ
สิ่งแวดล้ อมเดียวกัน จึงพิจารณาใช้ คา่ μ มีคา่ เท่ากับ 0.4 ของวัสดุชนิด Polypropylene และโครงสร้ างวัสดุชนิด
PVC มีความยืดหยุ่นมากกว่าเหล็ก จึงวิเคราะห์ได้ ว่า ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ
0.4 ของวัสดุชนิดนี ้ จึงนํามาใช้ ในการคํานวณ โดยค่า μ ที่เสอดคล้ องกับสภาพของท่อที่ใช้ งานจริ งของระบบท่อ
จ่ายนํ ้าของการประปานครหลวง มีองค์ประกอบหลายปั จจัยมาเกี่ยวข้ อง เช่น ความเรี ยบของผนังในเส้ นท่อ อายุ
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การใช้ งานของท่อ และชนิดต่างๆของท่อ เป็ นต้ น โดยการศึกษามีข้อจํากัดในทดสอบ แต่สามารถคํานวณหาค่า μ
ที่แท้ จริ งได้ จากข้ อมูลการทดสอบใช้ งานภาคสนามในอนาคต

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ทดลองโดยติดตั้งระบบท่อจําลอง และติดตั้งอุปกรณ์หยุดนํ ้าภายในระบบท่อจ่ายนํ ้าชัว่ คราว(Figure 4)
โดยพับวัสดุปลัก๊ บอลอยู่ในแกนส่ง ดันแกนส่งจนได้ ระยะ และดันแกนดันปลัก๊ บอลเพื่อให้ วสั ดุปลัก๊ บอลเข้ าไปใน
ท่อ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใช้ สําหรับงานวิจยั คือ 0.30 เมตร ชนิดท่อ Polyvinyl Chloride : PVC เพราะ
ท่อชนิดนี ้มีจํานวนมากที่สดุ ในระบบท่อจ่ายนํ ้าของการประปานครหลวงในปั จจุบนั (ฝ่ ายสื่อสารองค์กร.,2557)
และการคํานวณจะใช้ คา่ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (μ) มีคา่ เท่ากับ 0.4 ของวัสดุชนิด Polypropylene (Table 1)
โดยทําการทดลอง 5 ครั้ง วิธีการคือ จําลองปั๊ มแรงดันนํ ้า P water เข้ าไปภายในระบบท่อจําลอง และกําหนดให้
แรงดันคงที่ประมาณ 10 เมตรนํ ้า (ฝ่ ายสื่อสารองค์กร.,2557) และปั๊ มแรงดันลมให้ ปลัก๊ บอลขยายตัวจนเต็ม
ภายในท่อ(Figure 5) โดยกําหนดเป็ น P pump และเพิ่มค่าแรงดันของปลัก๊ บอล เพื่อหาจุดค่าแรงดันที่อดั ให้ ปลัก๊
บอลแล้ วเริ่ มหยุดการไหลของนํ ้าได้
Air Compressor

Lift jack

Push Rod
Insert Rod
Manual Valve

Pressure Gauge
P water

Raker Set
Plug Ball

Figure 4 Model system setup

Figure 5 Plug Ball Inflation
524

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ควบคุมระบบแรงดันคงที่ (Figure 2) และเมื่อสิ ้นสุดการดําเนินการภาคสนาม ระบายแรงดันลมออก
ทางวาล์วระบายแรงดัน (Release Valve) (Figure 2) และใช้ ระบบแม่แรง (Lift Jack) ดึงแกนดันขึ ้น เพื่อให้ วสั ดุ
ปลัก๊ บอลหดตัวอยู่ในแกนส่ง จากนั้นดึงแกนส่งขึ ้น เพื่อเป็ นการดึงปลัก๊ บอลออกจากระบบท่อจําลอง สิ ้นสุดการ
ทํางาน และผลการทดลอง (Table 2)
Table 2 Experimental results
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
Average
Time(s) P pump F break (N) P pump F break (N) P pump F break (N) P pump F break (N) P pump F break (N) P pump F break (N)
(MH2O)

(Calculate)

(MH2O)

(Calculate)

(MH2O)

(Calculate)

(MH2O)

(Calculate)

1.12

0.25

1.10

0.25

1.14

0.26

1.01

(Calculate)
0.23

(MH2O)

5

(MH2O) (Calculate)

1.05

0.24

1.08

0.25

10

2.20

0.50

2.25

0.51

2.23

0.50

2.03

0.46

2.12

0.48

2.17

0.49

15

3.21

0.73

3.21

0.73

3.12

0.71

3.20

0.72

3.05

0.69

3.16

0.72

20

4.13

0.93

4.10

0.93

4.34

0.98

4.24

0.96

4.21

0.95

4.20

0.95

25

5.02

1.13

5.01

1.13

5.10

1.15

5.03

1.14

5.13

1.16

5.06

1.14

30

6.14

1.39

6.16

1.39

6.02

1.36

6.15

1.39

6.19

1.40

6.13

1.39

Water Pressure is fixed at 10 mH2O and Calculation Fwater is 0.70 (Equation 6). The experimental
results plug ball can water stopping at 15 second, Pump Pressure Average is 3.16 mH2O.

Static Friction

Figure 6 Average pressure and force of the system
จาก (Table 2) เมื่อตั้งค่าระบบท่อจําลองมีคา่ แรงดันนํ ้าคงที่เท่ากับ 10 เมตรนํ ้า ซึง่ ค่า F water จากการ
คํานวณมีคา่ เท่ากับ 0.70 นิวตัน(สมการที่ 5) และเพิ่มแรงดัน P pump ให้ กบั ปลัก๊ บอล โดย ณ เวลาที่ 15 วินาที มี
ค่าแรงดัน P pump เฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เมตรนํ ้า และเริ่ มหยุดนํ ้าได้ และค่า F break มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 0.72 นิวตัน
(สมการที่ 8) พบว่า ณ เวลาที่ 15 วินาทีนี ้ F break มีคา่ ใกล้ เคียงกับ F water ความหมายคือ ณ จุดนี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของค่าแรงเสียดทานสถิต (Static friction) ปลัก๊ บอลเริ่ มหยุดนํ ้าภายในท่อได้ โดยแนวของแรงที่กระทําตามการ
วิเคราะห์ตามทฤษฎีกฏการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตัน (Newton’s third law of motion) กล่าวว่า“ทุกแรงกิริยา
(action) ย่อมมีแรงปฏิกิริยา (reaction) ซึ่งมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศตรงข้ ามกันเสมอ” และเพิ่มแรงดัน P pump
จนถึงค่าเฉลี่ยที่ 6.13 เมตรนํ ้า ได้ คา่ เฉลี่ย F break เท่ากับ 1.39 นิวตัน ซึง่ ค่าแรงดันของปลัก๊ บอล ณ จุดนี ้ เป็ นการ
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กําหนดค่าความปลอดภัย Safety Factor มีคา่ เท่ากับ 2 เท่าของ ณ จุดเริ่ มต้ นแรงเสียดทานสถิต หรื อกล่าวอีกนัย
หนึง่ F break มีคา่ มากกว่า F water ถึง 2 เท่า ดังนั้นอุปกรณ์หยุดนํ ้าภายในท่อจ่ายนํ ้าชัว่ คราวสามารถหยุดนํ ้าภายใน
ระบบท่อจ่ายนํ ้าชั่วคราวได้ อย่างสมบรู ณ์ โดยค่า μ (Table 1) เป็ นค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานที่นํามา
คํานวณ โดยค่า μ ที่เสอดคล้ องกับสภาพของท่อจริ งของระบบท่อจ่ายนํ ้า มีองค์ประกอบหลายปั จจัยมาเกี่ยวข้ อง
เช่น ความเรี ยบของผนังในท่อ อายุการใช้ งานของท่อ และชนิดต่างๆของท่อ เป็ นต้ น โดยการศึกษามีข้อจํากัด แต่
สามารถคํานวณหาค่า μ ที่สอดคล้ องและแท้ จริ ง ได้ จากข้ อมูลการทดสอบใช้ งานภาคสนามของอุปกรณ์ ใน
อนาคต

สรุ ป
จากการทดลองพบว่า ถ้ าเพิ่มแรงดันของปลัก๊ บอล ให้ แรงเสียดทานสถิตที่ไม่ทําให้ เกิดการเคลื่อนที่แล้ ว
F break มีมากค่าเป็ น 2 เท่า ของ F water ที่เป็ นแรงดันนํ ้าปกติ มีคา่ ความปลอดภัยสูงมากพอต่อการใช้ งาน เพื่อหยุด
นํ ้าภายในระบบท่อจ่ายนํ ้าชัว่ คราวของการประปานครหลวง ตามทฤษฎีการวิเคราะห์แนวแรงกฎการเคลื่อนที่ข้อ
3 ของนิวตัน (Newton’s third law of motion)และค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน ที่งานวิจยั นี ้ได้ อ้างอิงถึง
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพของบ๊ วยเค็มเพื่อออกแบบและสร้ างเครื่องขูดแยกเนือ้ บ๊ วยเค็ม
ต้ นแบบ
Study on Physical Properties for Design and Creation of Salted Plum Scrape Machine
Prototype
สิทธิพร มณีวรรณ1 สุดสายสิน แก้ วเรื อง1* บัญญัติ เศรษฐฐิต1ิ และ ศุภกิตต์ สายสุนทร1
Sittiporn Maneewan1, Sudsaisin Kaewrueng1* , Bunyat Saitthiti1 and Supakit Sayasoonthorn1

บทคัดย่ อ

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของบ๊ วยเค็มเพื่อนามาประกอบการออกแบบเครื่ องขูดแยกเนื ้อบ๊ วยเค็ม
ต้ นแบบ เนื่องจากสมบัติทางกายภาพของบ๊ วยเค็มมีผลต่อการออกแบบชิ ้นส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่ อง ทาให้
เครื่ องมีกลไกการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของบ๊ วยเค็มจะ
ประกอบด้ วย การวัดขนาดของผล เมล็ด น ้าหนัก และความชื ้น ที่แท้ จริ งก่อนทาการทดสอบแรงเสียดทานและมุม
กองของบ๊ วยเค็ม จากการทดสอบพบว่า ผลบ๊ วยเค็มและเมล็ดบ๊ วยเค็ม มีน ้าหนักเฉลีย่ ที่ 3.32 และ 1.08 กรัม
ตามลาดับ องศาของมุมกองสาหรับการสร้ างถังป้อนบ๊ วยเค็ม คือมุม 60 องศา ค่าเฉลีย่ ขนาดของผลบ๊ วยเค็มและ
เมล็ดบ๊ วยเค็มในการกาหนดระยะขูดระหว่าง ตะแกรงขูดและแกนกลางของ สกรูลาเลียง (Screw Conveyors)
รวมไปถึงระยะห่างระหว่างสันของสกรูลาเลียง (Pitch) ในการลาเลียงบ๊ วยเข้ าสูร่ ะยะขูด ของเครื่ องขูดแยกเนื ้อ
บ๊ วยเค็ม คือความกว้ าง ยาว และหนา 21.9, 25.2, 16.6 มม.ตามลาดับ และ ค่าเฉลีย่ ขนาดของเมล็ดบ๊ วยเค็มที่
13.2, 17.4, 0.99 มม. ตามลาดับ ค่าแรงเสียดทานของบ๊ วยบนผิวสแตนเลส คือ 0.0689 นิวตัน จากการทดสอบ
สมรรถนะของเครื่ องขูดแยกเนื ้อบ๊ วยเค็มต้ นแบบ พบว่า ความเร็ วรอบของเครื่ องที่ให้ ปริ มาณเนื ้อมากที่สดุ และได้
เมล็ดที่ขดู ไม่สมบูรณ์น้อยที่สดุ คือ 200-250 รอบต่อนาที

ABSTRACT

The physical properties of salted plum were studied to be attributed to the salted plum
scrape machine prototype design. Therefore, the physical properties of salted plum affected the
design components to maximize the appropriateness and the effectiveness of mechanisms work. The
study of salted plum physical properties consisted of measuring the authentic size, weight and
moisture of salted plum before the commencement of frictional force and pile angle of salted plum
test. The study found that salted plum and salted plum seeds have average weights 3.32 and 1.08
grams, respectively. The pile angle for creating the hopper was 60 degrees. In the scraping period
determination of scraper, core of the screw conveyors and the distance between the screw conveyors
pitch in plum transporting into the scraping distance in the salted plum scrape machine had the
average sizes of salted plum 21.9, 25.2 and 16.6 mm. in width, length and thickness, respectively,
and the average sizes of salted plum seeds were 13.2, 17.4 and 0.99 mm respectively. The frictional
force of plum on stainless steel was 0.0689 N. According to the salted plum scrape machine
performance testing was found that between the 200-250 rpm speed yields the maximum meat
quantity and minimum imperfect seeds.
Keywords: salted plum, scrape machine, plum physical property, plum peeler
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คานา

บ๊ วย เป็ นไม้ ผลเขตหนาวที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Prunus mume Sieb. et Zucc. ซึง่ อยู่ในวงศ์
Rosaceae บ๊ วยมีรสชาติหวาน เค็ม เปรี ย้ ว ซึง่ นิยมนามารับประทานกันอย่างแพร่ หลาย และยังสามารถนาไป
แปรรูปได้ อีกมากมาย หลักๆ คือ “บ๊ วยเค็ม” นิยมนามาทานเล่น เชื่อกันว่ามีสรรพคุณช่วยคลายร้ อน เพิ่มกาลัง
บรรเทาอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย ช่วยเสริ มระบบการย่อยอาหาร และช่วยลดอุณหภูมิในร่ างกาย (กัญจนา, 2533)
หากดื่มน ้าบ๊ วยเป็ นประจา จะช่วยป้องกันโรคติดเชื ้อในระบบทางเดินอาหารได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ผู้ที่ออกกาลัง
กายกลางแจ้ ง หรื อทางานกลางแจ้ ง ต้ องหมัน่ จิบน ้าเป็ นประจา เนื่องจากความร้ อนจะทาให้ ร่างกายเสียเหงื่อ ที่มี
ทั ้งน ้าและเกลือแร่ รวมอยู่ด้วย หากร่ างกายขาดน ้ามากๆ อุณหภูมิภายในร่ างกายจะเพิม่ สูงขึ ้นอาจทาให้ เกิดภาวะ
ช็อกจากความร้ อน หรื อเป็ นลมแดด/ฮีตสโตก (Heat stroke) (กัญจนา, 2533) ดังนั ้นการเตรี ยมพร้ อมตนเอง
ก่อนที่จะออกแดดควรจิบน ้าบ่อยๆ สามารถป้องกันตนเองจากการเป็ นลมแดดได้ และยังช่วยให้ ร่างกายดูดซับน ้า
ไว้ ได้ ดีกว่าการดื่มน ้าครัง้ ละมากๆ นอกจากจะชดเชยด้ วยการจิบน ้าแล้ ว ยังต้ องเติมเกลือแร่ ให้ กบั ร่ างกายด้ วย
การดื่มเกลือแร่ หรื อกินบ๊ วยเค็มที่มีโซเดียมพร้ อมกับการดื่มน ้าแบบค่อยๆจิบ จะช่วยเติมเกลือแร่ ให้ ร่างกายได้
จากสรรพคุณที่กล่าวมา บ๊ วยเค็มนั ้นสามารถบริ โภคได้ ในหลายรูปแบบทั ้งใน รูปผลแห้ ง แช่อิ่ม บ๊ วยสามรส บ๊ วย
หวาน และชงผสมน ้าดื่ม แต่ในการนาบ๊ วยมาแปรรูปหรื อนามาผสมน ้าดื่มนั ้นต้ องมีการเฉือนเนื ้อบ๊ วยที่ติดอยู่รอบ
เมล็ด หรื อบดย่อยทั ้งผลแล้ วแยกเนื ้อบ๊ วยออกจากเมล็ด กระบวนการดังกล่าวยังต้ องใช้ แรงงานคน ซึง่ ทาได้ ช้า
ดังนั ้นหากมีเครื่ องมือที่สามารถขูดแยกเนื ้อและเมล็ดของบ๊ วยเค็มแห้ งออกจากกันได้ จะทาให้ กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ ว ลดการใช้ แรงงานคน และสามารถเพิ่มกาลังการผลิตที่ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ตลาดทีม่ ีความต้ องการเพิ่มมากขึ ้นในปัจจุบนั

วัสดุและอุปกรณ์

1. เวอร์ เนียร์ คาลิปเปอร์
2. เครื่ องชัง่ น ้าหนักดิจิตอล รุ่น ED4202S-CW
3. เครื่ องอบลมร้ อน (Hot air oven)
4. ชุดทดลองหามุมกองวัสดุแบบให้ วสั ดุก่อตัวบนผนัง (อนุชา และ จรัสพงษ์ , 2545)
5. อุปกรณ์วดั แรงเสียดทาน
6. เครื่ องวัดวัดความเร็ วรอบ
7. อินเวอร์ เตอร์ ควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ Toshiba VF-A5
8. บ๊ วยเค็ม

(a)

(b)
528

(c)
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(d)
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(e)

(f)

Figure 1 Materials and equipments (a) Invertors (b) Digital scale (c) Pile angle measuring device (d)
Tachometer (e) Vernier Calipers (f) Friction coefficient

วิธีการทดลอง
1. การศึกษาสมบัตทิ างกายภาพของผลบ๊ วยเค็ม
1.1 การวัดขนาดเมล็ด
ทาการสุม่ ผลบ๊ วยเค็มจานวน 100 เมล็ด เพื่อนามาวัดขนาดความกว้ าง ความยาว และความหนา ด้ วย
เวอร์ เนียร์ คาลิปเปอร์ (Figure 1 e) และชัง่ น ้าหนักผลบ๊ วยเค็มด้ วยตาชั่งดิจิตอล (Figure 1 b) เมื่อเก็บข้ อมูลของ
ผลเสร็ จ แล้ ว จึ ง น าตั ว อย่ า งทั ง้ หมดไปท าการขู ด แยกเนื อ้ และเมล็ ด บ๊ ว ยด้ วยเครื่ อ งต้ นแบบ (Figure 2 b)
ออกจากกัน หลังจากนั ้นวัดขนาด ความกว้ าง ความยาว และความหนาของเมล็ดบ๊ วยเค็ม และทาการชั่งน ้าหนัก
ด้ วยเช่นเดียวกันกับการเก็บข้ อมูลของผลบ๊ วยแต่ละตัวอย่าง
1.2 การทดสอบความชืน้
การวัดเปอร์ เซ็นต์ความชื ้นของผลบ๊ วยเค็ม โดยการอบลดความชื ้นด้ วยตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 103 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
1.3 การวัดค่ าแรงเสียดทาน
สาหรับการวัดแรงเสียดทาน ใช้ อปุ กรณ์วัดแรงเสียดทาน (Figure 1 f) ซึ่งสามารถปรับมุมเอียงได้ และมี
พื ้นเป็ นสแตนเลสซึ่งเป็ นวัสดุชนิดเดียวกันกับถังบรรจุที่ใช้ ในอุสาหกรรมอาหาร ทาการชั่งน ้าหนักผลบ๊ วยเค็ม 10
กรัม จากนั ้นนาไปวางบนพื ้นของอุปกรณ์ วดั แรงเสียดทาน เกลีย่ ให้ ผลบ๊ วยเค็มกระจายทัว่ และค่อยๆ หมุนยกพื ้น
เอียงขึ ้นจนกระทั่งผลบ๊ วยเค็มเริ่ มไถลลง มุมที่ผลบ๊ วยเค็มเริ่ มเกิดการไหล คือมุมที่ทาให้ เกิดแรงเสียดทานเริ่ มต้ น
ขึ ้น ทาการทดสอบจานวน 10 ซ ้า และนามุมที่ได้ มาคานวณหาค่าความเสียดทาน ได้ ดงั สมการที่ (1)
F = µN
(1)
1.4 การวัดมุมกอง
ทาได้ โดยเทผลบ๊ วยเค็มใส่ในชุดทดสอบมุมกอง (Figure 1 c) วัสดุแบบให้ วสั ดุก่อตัวบนผนัง ซึ่งมีขนาด
20x20x30 เซนติเมตร จนได้ ความสูง 20 เซนติเมตร จากนั ้นเปิ ดฝาด้ านหน้ าของชุดทดสอบออกเพื่อให้ ผลบ๊ วย
เค็มไหลออกได้ ซึ่งเมื่อผลบ๊ วยเค็มหยุดไหลจะเหลือผลบ๊ วยเค็มที่ก่อตัวอยู่บนผนังของชุดทดสอบ และอ่านค่ามุม
บนผนังของชุดทดสอบ จะได้ ค่ามุมกองตามธรรมชาติของผลบ๊ วยเค็ม
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2. การออกแบบและสร้ างเครื่องต้ นแบบ
1.1 วัสดุที่ใช้ ในการสร้ างเครื่ อ งต้ นแบบ เช่น เหล็กสาหรั บทาโครงสร้ าง เพลาสแตนเลส สแตนเลสเส้ น
ท่อ สแตนเลส ตะแกรงสแตนเลส สายพานลิม่ ตลับลูกปื น เกียร์ ทด มู่เลย์มอเตอร์ ไฟฟ้า และอื่นๆ
1.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการสร้ างเครื่ องต้ นแบบ เช่น เครื่ องเชื่อมไฟฟ้า เครื่ องเจียระไน เครื่ องเจาะ เครื่ องตัด
เหล็ก และอื่นๆ
1.3 อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ และทดสอบเครื่ อ งต้ นแบบ เช่น อุปกรณ์ วัดมุม กอง เวอร์ เนียร์ คาลิป
เปอร์ นาฬิกาจับเวลา เครื่ องชัง่ ดิจิตอล เครื่ องวัดความเร็ วรอบ อินเวอร์ เตอร์ อุปกรณ์วดั แรงเสียดทาน และอื่นๆ
3. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องต้ นแบบ
การทดสอบสมรรถนะของเครื่ องต้ นแบบ โดยกาหนดความเร็ วรอบที่ 50, 100, 150, 200, 250, 300 และ
350 รอบต่อนาที โดยใส่ผลบ๊ วยเค็มที่ 100 กรัม และบันทึกผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่ องขูดแยกเนื ้อบ๊ วย
เค็มต้ นแบบ คือ น ้าหนักเนื ้อบ๊ วย(กรั ม) น ้าหนักเมล็ดที่ขูดสมบูรณ์ (กรัม) น ้าหนักเมล็ดแตก (กรัม) และน ้าหนักผง
เกลือ(กรัม) เมล็ดที่ขดู ไม่สมบูรณ์ (กรัม) และน ้าหนักของตัวอย่างที่ค้างในเครื่ องต้ นแบบ (กรัม)

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง

1. การศึกษาสมบัตทิ างกายภาพของผลบ๊ วยเค็ม
การแสดงสมบัติทางกายภาพของผลบ๊ วยเค็มจากการ วัดขนาด ทดสอบความชื ้น การวัดค่าแรงเสียด
ทานและการวัดมุมกอง ดังนี ้ ขนาดของผลบ๊ วยเค็มมีค่าเฉลีย่ ของความกว้ างของผลเท่ากับ 21.9 มม. (Table 1)
ความกว้ างเฉลีย่ ของเมล็ดเท่ากับ 13.2 มม. (Table 1) ความยาวเฉลีย่ ของผลเท่ากับ 25.2 มม. (Table 1) ความ
ยาวเฉลีย่ ของเมล็ดเท่ากับ 17.4 มม. (Table 1) ความหนาเฉลีย่ ของผลเท่ากับ 16.6 มม. (Table 1) ความหนา
เฉลีย่ ของเมล็ดเท่ากับ 0.99 มม. (Table 1) จากสมบัติทางกายภาพดังกล่าวมีความสาคัญในการออกแบบเครื่ อง
ขูดแยกเนื ้อบ๊ วยเค็มต้ นแบบ ให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงทดสอบแรงเสียดทานของผล
บ๊ วยเค็มกับสแตนเลส โดยเครื่ องวัดแรงเสียดทานเอียงทามุม 35.1 องศา (Table 1) มีค่าแรงเสียดทานเฉลีย่
เท่ากับ 0.0689 นิวตัน (Table 1) เป็ นค่าที่มีความเหมาะสมกับวัสดุสาหรับนามาสร้ างเครื่ องต้ นแบบดังกล่าว
(จิตพัฒน์และคณะ, 2545)
Table 1 The physical properties of salted plum from the experimental results of salted plum and
salted plum seeds measurement.
order
1

2
3
4
5
6
7

Physical properties The average
salinity of salted plum
Fruit size /seed(mm.)
Width
Length
Thickness
Weight (gram / 100 seeds)
Angle of stainless steel (degree)
Friction (N)
Number of fruits/ 100 gram (fruit)
Moisture (% dry basis)
Pile angle (degree)

530

salted plum
fruit

seed

21.9
25.2
16.6
3.32
35.1
0.0689
30
8.234
60

13.2
17.4
0.99
1.08
-
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2. การออกแบบและสร้ างเครื่องต้ นแบบ

(a)

(b)
Figure 2 The salted plum scrape machine prototype design (a) The salted plum scrape machine
prototype (b).
3. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องต้ นแบบ
จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่ องต้ นแบบโดยกาหนดความเร็ วรอบของเครื่ องที่ 50, 100, 150, 200,
250, 300 และ 350 รอบ/นาที โดยใส่ผลบ๊ วยเค็มน ้าหนัก 100 กรัม สามารถแยกส่วนต่างๆ ของผลบ๊ วยเค็มได้
ทั ้งหมด 5 ลักษณะ คือ เนื ้อผล เมล็ดสมบูรณ์ เมล็ดขูดไม่สมบูรณ์ เมล็ดแตก และ ผงเกลือ (Figure 3)

(b)

(a)

(d)

(c)

(e)

Figure 3 Characteristics of the scraped salted plum meat (a) scraped seed (b) uncompleted scrape
seeds (c) broken grains (d) salt (e).
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Table 2 The components of salted plum.
Meat
Seed
Salt

Components of salted plum (1 fruit)

Weight (%)
30
33
37

จากการทดสอบเพื่อหาสัดส่วนระหว่างเนื ้อบ๊ วย เมล็ดบ๊ วย และผงเกลือ พบว่าผลบ๊ วยเค็มมี
ส่วนประกอบของน ้าหนักเนื ้อบ๊ วย 30 % เมล็ดบ๊ วย 33% และเป็ นผงเกลือสูงถึง 37 % ดังแสดงใน (Table 2)
Table 3 The salted plum scrape machine performance test.
Speed
(rpm)

Meat
(gram)

Perfect seeds
(gram)

Crack seeds
(gram)

50
100
150
200
250
300
350

14.28±1.56b
14.49±1.02b
17.70±0.65c
19.74±1.15cd
21.03±1.23d
8.58±0.28a
10.09±1.82a
*

10.58±3.54b
7.57±1.23ab
10.72±2.24b
10.24±5.63b
6.29±3.50ab
4.01±1.18a
4.92±2.09ab
*

30.19±6.02
29.50±4.54
27.86±1.34
26.49±5.76
27.19±5.59
29.19±4.86
26.50±6.46
ns

Imperfect
seeds
(gram)
5.51±1.96ab
7.53±5.21b
4.02±1.21ab
1.40±0.74a
4.54±2.06ab
24.79±3.56c
20.18±0.62c
*

Salt
(gram)

Residues
(gram)

34.18±1.34ab 4.13±1.13c
35.84±1.17abc 3.51±0.59bc
36.25±2.07bc 2.58±0.07ab
38.42±1.22c 2.98±1.04bc
38.38±1.93c
1.65±0.31a
32.73±1.14a
1.48±0.28a
35.83±2.53abc 1.43±0.77a
*
*

Means in the same column followed by difference letters are significantly difference (P ≤ 0.05).
* Significance.
ns non-significance.
1/

เมื่อทาการบันทึกน ้าหนักของลักษณะที่ได้ ดงั กล่าวตามรอบของความเร็ ว 50, 100, 150, 200, 250, 300
และ 350 รอบ/นาที มีค่าต่างๆ ดังนี ้ เนื ้อผล 14.28, 14.49, 17.70, 19.74, 21.03, 8.58 และ 10.09 กรัม
ตามลาดับ เมล็ดสมบูรณ์ 10.58, 7.57, 10.72, 10.24, 6.29, 4.01 และ 4.92 ตามลาดับ เมล็ดขูดไม่สมบูรณ์
5.51, 7.53, 4.02, 1.40, 4.54, 24.79 และ 20.18 กรัม ตามลาดับ เมล็ดแตก 30.19, 29.50, 27.86, 26.49,
27.19, 29.19 และ 26.50 กรัม ตามลาดับ ผงเกลือ 34.18, 35.84, 36.25, 38.42, 38.38, 32.73 และ 35.83 กรัม
ตามลาดับ น ้าหนักค้ างเครื่ อง 4.13, 3.51, 2.58, 2.98, 1.65, 1.48 และ 1.43 กรัม ตามลาดับ (Table 3 ) จากผล
การทดลองความเร็ วรอบที่ทาให้ ได้ เนื ้อผลบ๊ วยมากที่สดุ คือ ที่ความเร็ วรอบ 250 รอบต่อนาที รองลงมาคือ ที่
ความเร็ วรอบ 200 รอบต่อนาที แต่น ้าหนักที่ได้ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อเพิ่มความเร็ วรอบมากขึ ้น เป็ น
300 และ 350 รอบต่อนาที จะทาให้ ได้ น ้าหนักที่ลดลงและมีความแตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกันในเมล็ด
สมบูรณ์ ที่ความเร็ วรอบ 150 ให้ น ้าหนักที่สงู ที่สดุ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั ความเร็ วรอบอื่นๆ ยกเว้ นที่ 300 รอบ
ต่อนาที เมล็ดแตกได้ ค่าน ้าหนักสูงสุดที่ความเร็ วรอบ 50 รอบต่อนาที แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ความเร็ วรอบอื่นๆ เมล็ดขูดไม่สมบูรณ์ น ้าหนักที่น้อยที่สดุ คือที่ความเร็ วรอบ 200 รอบต่อนาทีและแตกต่างทาง
สถิติกบั ค่าความเร็ วรอบอื่นๆ (Table 3) จากค่าต่างๆที่ได้ พบว่า ค่าความเร็ วรอบที่เหมาะสมในการทาการงาน
ของเครื่ องขูดแยกเนื ้อบ๊ วยเค็มต้ นแบบ คือ ที่ความเร็ วรอบ 200 – 250 รอบต่อนาที เพราะให้ ค่าน ้าหนักเนื ้อมาก
และมีค่าน ้าหนักของเมล็ดขูดไม่สมบูรณ์น้อยที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบทางสถิติ
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สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลบ๊ วยเค็ม พบว่า มุมเอียงระหว่างผลบ๊ วยเค็มบนผิวสแตนเลส
คือมุม 35.1 องศา ขนาดความ กว้ าง ยาว และหนาของผลบ๊ วยเค็มโดยเฉลีย่ คือ 21.9, 25.2, 16.6 มม. และขนาด
ของเมล็ดบ๊ วยเค็มโดยเฉลี่ยคือ 13.2, 17.4, 0.99 มม. ตามลาดับ ค่ามุมกองที่เหมาะสาหรับการสร้ างถังป้อนผล
บ๊ วยเค็ม คือ 60 องศา ค่าแรงเสียดทานของบ๊ วยบนผิวสแตนเลส คือ 0.0689 นิวตัน จากการทดสอบสมรรถนะ
ของเครื่ องขูดแยกเนื ้อบ๊ วยเค็มต้ นแบบ พบว่า ความเร็ วรอบของเครื่ องที่ให้ ปริ มาณเนื ้อมากที่สดุ และได้ เมล็ดที่ขูด
ไม่สมบูรณ์น้อยที่สดุ คือ 200-250 รอบต่อนาที
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การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและประสิทธิภาพในงานซ่ อมท่ อประปาแตกรั่ วระหว่ างการ
ประปานครหลวงและบริษัทจ้ างเหมา
Comparison of quality and efficiency of leaked pipe repair work between Metropolitan
Waterworks Authority (In-house) and the subcontractor (Outsource)
ศุภพัชรี จิตระวัง1* และ ปิ ยนุช เวทย์วิวรณ์1
Suphapatcharee Jitrawang1* and Piyanut Wethyavivorn1

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การประปานครหลวงมีอตั รานํ ้าสูญเสียคิดเป็ นร้ อยละ 23.39 เพื่อลดอัตรานํ ้าสูญเสียและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารด้ า นนํ า้ ประปา คุณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของการซ่ อ มท่ อ ประปาแตกรั่ ว จึ ง มี
ความสําคัญในการลดอัตรานํ ้าสูญเสียได้ การศึกษาครั้งนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพและ
คุณภาพในงานซ่อมท่อประปาแตกรั่วระหว่างการประปานครหลวง และบริ ษัทจ้ างเหมา โดยทําการสํารวจความ
คิดเห็นของพนักงานส่วนซ่อมบํารุ งรักษาระบบท่อและโยธาจํานวน 40 คน จาก 4 สาขา ได้ แก่ แม้ นศรี พญาไท
ลาดพร้ าว และประชาชื่น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการประปานครหลวงทําได้ ดีกว่าบริ ษัทจ้ างเหมาใน
ด้ า นคุณ ภาพการบริ ก ารและความพร้ อมของบุค ลากร โดยเฉพาะการให้ บ ริ ก ารประชาชนในการชี แ้ จงและ
ประสานงานกับผู้ใช้ นํ ้า ตลอดจนประสบการณ์ ความรู้ และความชํานาญในงานซ่อมท่อของพนักงานการประปา
นครหลวง แต่ในด้ านการดําเนินงาน และด้ านคุณภาพนํา้ และการสาธารณสุข บริ ษัทจ้ างเหมากลับทําได้ ดีกว่า
โดยเฉพาะเรื่ องของความเร็ วในการดําเนินการซ่อมท่อให้ แล้ วเสร็ จในเวลาสัน้ รวมถึงการมีความพร้ อมของเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ในจัดการนํ ้าสูญเสียระหว่างดําเนินการที่ดีกว่าการประปา

ABSTRACT
Metropolitan Waterworks Authority (MWA) currently losses 23.39 percent of the total water
produced (non-revenue water). To decrease the non-revenue water and increase efficiency of waterworks
service, quality and efficiency of leaked water pipe repair become vital. The study aims to compare the
quality and efficiency in repairing broken/leaked pipe between MWA team (in-house) and the
subcontractor (outsource). The data was gathered through the survey of 40 employees of Maintenance
Division in 4 braches: ManSri, Phayathai, Ladprao and Prachachuen. The results revealed that MWA team
is better in terms of quality of service and personnel readiness. MWA pays attentions to customer
satisfaction more than the sub-contractor. MWA’s staff also has more knowledge and experience than the
subcontractor. However, the subcontractor was better in terms of operational readiness and water quality
due to better tools and equipment.
Key Words: quality, efficiency, outsource, in house
* Corresponding author; e-mail address: sjitrawang@gtmail.com
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คํานํา
การประปานครหลวง (กปน.) เป็ นองค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ สัง กั ด กระทรวงมหาดไทย โดยรั ฐ บาลได้ ออก
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ให้ โอนกิจการประปากรุ งเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปา
เทศบาลนครธนบุรี และประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็ นกิจการเดียวกัน เรี ยกว่า การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2510 มีพื ้นที่รับผิดชอบ 3,195 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่ให้ บริ การ 3 จังหวัด ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยใช้ แหล่งนํ ้าดิบจากสองแหล่งในการผลิตนํ ้าประปา คือ แม่นํา้ เจ้ าพระยา และแม่นํ ้าแม่
กลอง มีโรงงานผลิตนํ ้าหลัก 4 แห่ง คือ โรงงานผลิตนํ ้าบางเขน มหาสวัสดิ์ สามเสนและธนบุรี สามารถผลิตนํ ้าประปาได้
ถึงวันละ 5.60 ล้ าน ลบ.ม. เพื่อรองรับการให้ บริ การแก่ประชาชนผู้ใช้ นํ ้าจํานวน 2.175 ล้ านราย โดยท่อประปาที่ใช้ นนมี
ั้
ความยาวโดยประมาณ 32,000 กิโลเมตร (การประปานครหลวง, 2557) ดังนัน้ เพื่อให้ การบริ หารจัดการระบบนํ ้าประปา
มีประสิทธิภาพสูงสุด การลดปริ มาณนํ ้าสูญเสียให้ มีปริ มาณน้ อยที่สดุ จึงเป็ นหนึ่งในนโยบายเพื่อตอบสนองต่อหลักการ
จัดการดังกล่าว ซึง่ ในปั จจุบนั การประปานครหลวงมีอตั รานํ ้าสูญเสียเฉลี่ยปี 2557 ประมาณร้ อยละ 22.48 ซึง่ ปริ มาณนํ ้า
สูญเสียนันมี
้ สาเหตุมาจาก 2 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ นํ ้าสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่ องวัดปริ มาณนํ ้าและการขโมย
ใช้ นํ ้า อีกสาเหตุหนึ่งคือนํ ้าสูญเสียทางเทคนิคซึ่งเกิดจากนํ ้าสูญเสียพื ้นฐาน การรั่วไหลในระบบจ่ายนํ ้า และการแตกรั่ว
ของท่อประปาอีกด้ วย ซึง่ การแตกรั่วของระบบส่งท่อประปานัน้ นับว่าเป็ นสัดส่วนหลักของปริมาณนํ ้าสูญเสียทังหมด
้

สาเหตุของการแตกรั่ วของท่ อประปา
การแตกรั่วของท่อประปานันขึ
้ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดและขนาดของท่อ สภาพแวดล้ อมของแนวท่อ
นันๆ
้ เป็ นต้ น สําหรับชนิดของท่อที่ใช้ ในงานระบบท่อจ่ายนํ ้าและท่อบริ การ (ท่อจ่ายมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางตังแต่
้ 100400 มม.และท่อบริการมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางตังแต่
้ 25-75 มม.) ของการประปานครหลวงนัน้ มี 4 ชนิดหลักๆคือ
้ 100-400 มม. สําหรับท่อจ่ายนํ ้าก่อนบรรจบเข้ าท่อบริ การ
1. PVC (Polyvinyl Chloride) นิยมใช้ ขนาดตังแต่
ตามบ้ านพักอาศัย ซึง่ ง่ายในการเชื่อมต่อและใช้ พื ้นที่น้อยในการตัดบรรจบ
2. AC (Asbestos Cement) มีขนาดตังแต่
้ 100-400 มม. ใช้ สําหรับท่อจ่ายนํ ้าปั จจุบนั ไม่นิยมใช้ งานเพราะอายุ
การใช้ งานที่น้อย และแตกรั่วง่าย
3. GI (Galvanized Iron) มีขนาดตังแต่
้ 40-150 มม. ใช้ ทงท่
ั ้ อจ่ายและท่อบริการเป็ นท่อยุคแรกที่ใช้ งาน ปั จจุบนั
ไม่นิยมเนื่องจากการผุกร่อนของท่อ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับนโยบาย “นํ ้าประปาดื่มได้ ” ของ กปน.
4. PB (Polybutylene) มีขนาดตังแต่
้ 20-150 มม. ใช้ สําหรับท่อบริ การต่อจากท่อจ่ายนํา้ จนถึงมาตรวัด
นํ ้าประปาของผู้ใช้ นํ ้าซึง่ มีความทนทานและยืดหยุน่ สูง นิยมใช้ ขนาด 20-50 มม.

สถิตกิ ารแตกรั่ วของท่ อประปา
สถิติการแตกรั่วของท่อประปานันมาจากท่
้
อรั่วบนดินและท่อรั่วใต้ ดิน โดยท่อรั่วบนดินและใต้ ดินสามารถจําแนก
ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ท่อรั่วบนดิน หมายถึงท่อรั่วที่มองเห็นนํ ้ารั่วที่ผิวดินหรื อผิวจราจร ไม่วา่ ท่อที่รั่วนันจะอยู
้
่บนดินหรื อฝั งอยู่ใต้ ดิน
ก็ตาม มักจะเกิดขึ ้นในบริ เวณที่ไม่มีท่อระบายนํ ้าทิ ้ง ไม่มีทางเท้ า-ไหล่ทาง และดิน เป็ นจําพวกที่ไม่ยอมให้ นํ ้าไหลผ่านได้
เช่น ดินเหนียว ดินที่ใช้ ในการทําแบบพิมพ์ เป็ นต้ น ซึง่ ในกรณีนี ้จะมีปริมาณนํ ้าสูญเสียน้ อยหากรี บทําการซ่อม แม้ ว่าจุดรั่ว
จะเกิดขึ ้นบ่อย เพราะสามารถตรวจพบได้ ง่าย ทําให้ ซอ่ มได้ อย่างรวดเร็ว
2. ท่อรั่วใต้ ดิน หมายถึงท่อรั่วที่มองไม่เห็นนํ ้าที่รั่ว เพราะนํ ้านี ้จะไหลลงสูใ่ ต้ ดินหรื อไหลลงสูท่ ่อระบายนํ ้า เป็ นต้ น
และส่วนใหญ่จะเกิดกับท่อที่วางฝั งไว้ ใต้ ดิน จึงต้ องใช้ เทคนิคพร้ อมทังประสบการณ์
้
และเครื่ องมือสํารวจหาท่อรั่ว เพื่อ
ค้ นหาตําแหน่งรั่ว มักจะเกิดขึ ้นในบริ เวณที่มีทอ่ ระบายนํ ้าทิ ้ง ใต้ ทางเท้ า-ไหล่ทาง นํ ้าที่รั่วจะไหลลงท่อระบายหรื อไหลลงสู่
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No.of leak point

แอ่งนํ า้ ลําคลอง หรื อซึมลงสู่ใต้ ดิน และดินเป็ นจํ าพวกกรวด ทราย เป็ นต้ น ซึ่งในกรณี ของท่อรั่ วใต้ ดินนัน้ ปริ มาณนํ า้
สูญเสียค่อนข้ างมาก แม้ วา่ จุดรั่วจะเกิดขึ ้นน้ อยกว่าท่อรั่วบนดินก็ตามเนื่องจากตรวจพบยาก ทําให้ การรั่วไหลเป็ นไปอย่าง
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Figure 1 Statistic of leak points from fiscal year 2010-2015
จํานวนจุดแตกรั่วตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2553-2557 พบว่ามีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นทุกปี ซึง่ ส่งผลกระทบต่ออัตรานํ ้า
สูญเสียของการประปานครหลวง ทําให้ ประชาชนผู้ใช้ นํ ้าได้ รับผลกระทบเรื่ องแรงดันนํ ้าไหลอ่อน และยังส่งผลให้ รายได้
ของการประปานครหลวงลดลงอีกด้ วย

นํา้ สูญเสีย
นํ ้าสูญเสีย (Water loss) มีการให้ ความหมายและคําจํากัดความโดยหลายหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างกันออกไป
แล้ วแต่มุมมอง ข้ อกํ าหนด และการนํ าไปใช้ ของหน่วยงานนัน้ ๆ องค์ การอนามัยโลกซึ่งเป็ นหน่วยงานสากลได้ มีการ
กําหนดคําจํากัดความของนํ ้าสูญเสียในกิจการประปาไว้ ว่า “นํ้าสูญเสี ยคือปริ มาณนํ้าในระบบท่อประปาที ส่ ูญหายไปโดย
ไม่สามารถระบุปริ มาณ เวลา และ สถานที”่
การประปานครหลวง กําหนดวิธีการวัดปริ มาณนํ ้าสูญเสียเพื่อนําไปใช้ ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององค์กรเองเช่นเดียวกับกิจการประปาอื่นๆ ทัว่ โลก โดยตัวชี ้วัดประสิทธิภาพนํ ้าสูญเสียที่การประปานครหลวงเลือกใช้
คือ อัตรานํ ้าสูญเสีย (Unaccounted For Water: UFW) ซึง่ หมายถึง
ปริมาณนํ ้าสูญเสีย = ปริมาณนํ ้าสูบจ่าย – ปริมาณนํ ้าจําหน่าย
โดย

ปริมาณนํ ้าสูบจ่าย หมายถึง ปริมาณนํ ้าสูบจ่ายจากสถานีสบู จ่ายนํ ้าเข้ าสูร่ ะบบท่อ
ปริมาณนํ ้าจําหน่าย หมายถึง ปริมาณนํ ้าที่ขายได้ จริง (จากการออกบิล) รวมกับปริ มาณนํ ้าที่ใช้ ในการ
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ได้ คิดเงินซึ่งนํามาจัดทําเป็ นข้ อมูลตัวชีว้ ดั ประสิทธิ ภาพนํ ้าสูญเสีย คือ %UFW โดย
สมการคํานวณดังนี ้
อัตรานํ ้าสูญเสีย)%) = (ปริมาณนํ ้าสูญเสีย / ปริมาณนํ ้าสูบจ่าย) x 100%
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Figure 2 Statistics of Unaccounted For Water (%) Fiscal year 2010-2015
จากข้ อมูลจํานวนจุดรั่วที่พบของการประปานครหลวงตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2553-2557 (Figure 1) ซึง่ มีแนวโน้ ม
ที่จะเพิ่มขึ ้นและสถิติของปริ มาณอัตรานํ ้าสูญเสียของปี งบประมาณ 2553-2557 (Figure 2) นันมี
้ แนวโน้ มที่ลดลง ทําให้
ปริ มาณนํา้ ขายของการประปานครหลวงเพิ่มขึน้ ดังนัน้ งานซ่อมท่อประปาแตกรั่วจึงนับว่าเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญ
เนื่องจากเป็ นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อการให้ บริ การนํ ้าประปาแก่ประชาชนที่พกั อาศัย องค์กรและสถานที่ราชการ
ต่างๆ และยังส่งผลกระทบต่อรายได้ ของการประปานครหลวงอีกด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
กลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง (Sample) โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นพนักงานจากส่วนซ่อมบํารุ งระบบ
ท่อและโยธา กองบํารุงรักษา ที่เคยทํางานซ่อมท่อประปาแตกรั่วกับทังกองงานของการประปานครหลวงและกองงานของ
้
บริ ษัทจ้ างเหมา จาก 4 สํานักงานประสาขา ได้ แก่ สํานักงานประปาสาขาแม้ นศรี สํานักงานประปาสาขาประชาชื่ น
สํานักงานประปาสาขาลาดพร้ าวและสํานักงานประปาสาขาพญาไท จํานวน 40 คน

เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ทําการวิจัยคือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพและคุณภาพในงานซ่อมท่อ
ประปาแตกรั่ ว ซึ่งการทําแบบสอบถามในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้ทําการวิจัยได้ นํารายละเอียดของดัชนี ชีว้ ัด(Performance
Indicator) มาจากแบบประเมินภายในงานซ่อมท่อประปาแตกรั่วของการประปานครหลวง จํานวน 11 ข้ อ เช่น พนักงานมี
ความทุ่มเทและตังใจในการทํ
้
างาน พนักงานมีความสามารถในการตัดสินใจหน้ างาน และพนักงานให้ ความร่ วมมือในการ
ทํางานเป็ นอย่างดี เป็ นต้ น การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เกี่ยวกับมาตรฐานงานประปา จํานวน 126 ข้ อ เช่น
ความยาวของท่อประปาที่ทําการวางใหม่ ความครอบคลุมของการจ่ายนํ ้า และจํานวนเรื่ องร้ องเรี ยนด้ านคุณภาพนํ ้า เป็ นต้ น
ขันตอนการคั
้
ดกรองดัชนีชี ้วัดที่เกี่ยวข้ องกับงานซ่อมท่อประปาแตกรั่วนัน้ ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญงาน
ซ่อมท่อประปาแตกรั่ว จํานวน 5 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. เป็ นบุคคลที่เคยปฏิบตั ิงานในกองงานซ่อมท่อประปาแตกรั่วด้ วยตนเอง
2. เป็ นผู้ควบคุมงานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว
3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมท่อประปาแตกรั่วมากกว่า 20 ปี

จากการคัดกรองดัชนีชี ้วัดของผู้เชี่ยวชาญพบว่า จํานวนดัชนีชี ้วัดที่ได้ มีจํานวน 29 ข้ อ และผู้เชี่ยวชาญ
เพิ่มข้ อเสนอแนะอีกจํานวน 8 ข้ อ ดัชนีชี ้วัดที่ได้ ทั้งหมดที่นําไปใช้ ในแบบสอบถามคือ 37 ข้ อ
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แบบสอบถามสํารวจเปรีรยบเทียบประสิทิ ธิภาพและคุณภาพระหว่
ณ
างกการประปานครรหลวงและบริ ษัษัทจ้ างเหมาใน
งานซซ่อมท่อประปาแตกรั่ว แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังั นี ้
ส่วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกั
ย บผู้ตอบแบบบสอบถาม
ส่วนที่ 2: เปรี ยบเทียบคความพึงพอใจตต่องานซ่อมท่อประปาแตกรั่วระหว่างการปรระปานครหลวง (กปน.) และ
บริ ษัษัทจ้ างเหมา ลัลกษณะของแบบบสอบถามถาามถึงการประเเมินเปรี ยบเทียบความรู้ สึก หรืื อความคิดเห็น โดยกําหนด
ตัวเลืลือก 5 ระดับดังนี ้
4 หมมายถึง มาก
3 หมมายถึง ปานกลลาง
5 หมายถึง มากที่สดุ
อ
1 หมมายถึง น้ อยมาก
2 หมายถึง น้ อย
า
ส่วนที่ 3: ข้ อเสนอแนะต่างๆ

การวิเิ คราะห์ ข้อมูมล
การวิเคราาะห์ ข้อมูลทางงสถิติในงานวิจัจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ กําหนดแนววทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเบบื ้องต้ นโดยใช้
ค่าสถิถิติบรรยาย (Descriptive staatistics) เพื่อใหห้ ทราบค่าความมถี่ ค่าเฉลี่ย แลละส่วนเบี่ยงเบบนมาตรฐาน โดดยใช้ โปรแกรม
SPSSS for Windowss

ผลแลละวิจารณ์ ผลการทดลอ
ล
ง
ข้ อมูลทั่วไปของผผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาเกี
ก ่ยวกับข้ อมู
อ ลทัว่ ไปของผูผู้ตอบแบบสอบบถามของกลุม่ ตัตวอย่างจํานวนน 40 คน เป็ นเพพศชาย ร้ อยละ
แ
ง ร้ อยละ
อ 3 มีช่วงออายุตํ่ากว่า 30 ปีี ร้ อยละ 15 ช่ชวงอายุ 30-40 ปี ร้ อยละ 60 ชช่วงอายุ 40-500 ปี ร้ อยละ 20
97 และเพศหญิ
และชช่วงอายุ 51-600 ปี ร้ อย 5 ซึง่ ประกอบไปด้
ป
วยตํ
ย าแหน่งที่มากกที่สดุ คือ ช่าง (ระดั
( บ 2-5) ร้ อยละ 65 รองลงงมาคือ วิศวกร
ร้ อยลละ 25 และมีประสบการณ์
ร
การรทํางานมากที่สุสดคือ 1-5 ปี ร้ อยละ
อ 70 รองลลงมาคือ 16-200 ปี (รายละเอียดดังภาพที่ 3)

Work experrience
7%

13%

10%
1-5 yr
6-10 yr

10%
%

70%

11-15 yr

Posittion
Teechnician

25%
65%

16-20 yr

Enngineer
Heead Office

Figure 3 The chart of work
w experiennce and posittion of the Sam
mple

ข้ อมูลการเปรียบเที
บ ยบประสิทธิ
ท ภาพและคคุณภาพของงงานซ่ อมท่ อประปาแตกรั
ป
่ ัว
ผลการศึกษาการเปรี
ก
ยบเที
บ ยบความพึึงพอใจต่องานนซ่อมท่อประปาแตกรั่วระหว่างการประปานนครหลวงและ
บริ ษัทจ้ างเหมานัน้ พบว่าหมวดหมู่ตาม Table 1 ที่มีความต่างของค่
า
าเฉลี่ยมากที
ม ่สดุ ไปหานน้ อยที่สดุ ได้ แก่ก คุณภาพของ
การบบริ การ 0.45 บุคลากร
ค
0.26 การดําเนินงาน -0.16 และคุณภาพนํ
ณ
้าและกาารสาธารณสุข -0.17 ตามลําดับ ส่วนดัชนีชี ้
วัดที่มีมความต่างของงค่าเฉลี่ยเรี ยงลลําดับจากมากทีที่สดุ ไปน้ อยที่สุสดุ ได้ แก่ เรื่ องร้ร้ องเรี ยนจากกาารให้ บริ การด้ านคุ
น ณภาพและ
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เทคนิค 1.08 พนักงานมีมารยาทที่ดีในการชี ้แจงและประสานงานกับผู้ใช้ นํ ้า 1.08 พนักงานวัดค่าคลอรี นในนํ ้าประปาหลัง
แล้ วเสร็ จงานซ่อมท่อประปาทุกครัง้ 1.05 พนักงานให้ บริ การถาม-ตอบ และให้ ความช่วยเหลือแก่เบื ้องต้ นผู้ใช้ นํ ้าทาง
โทรศัพท์ 0.85 ประชาชนได้ รับการบริ การงานซ่อมท่อประปาแตกรั่วอย่างทัว่ ถึง 0.83 และ พนักงานมีประสบการณ์
ความรู้ และความชํานาญในงานซ่อมท่อ 0.80 ตามลําดับ
Table 1 Mean and Differentiate between MWA and Sub-contractor
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
1

Performance Indicators
Group 1: Quality of service
Staff has the good manners to coordinate and clarify with the
client
A complaint of quality and technical services.
Staff could provide the troubleshooting through telephone
services to the client
Client could get repairing leaky water pipe services thoroughly
The number of complaints become lower
The staff are polite and courteous to the client
Staff quickly arrives to the leak point after notified.
No. of complaints about water quality
The shutdown of the water system more than 12 hours.
Staff provided a better service and continuity.
Staff can clarify the problem of pipe repair to the client
The number of illegal to the assets of MWA
A Complaint of Quality of service
The No. of complaints caused by low water pressure
Staff communicated with the client all over the area when shut
down the water system
Group 2: Personnel
Staff are the experience, knowledge and expertise to repair
the pipe.
Staff are able to solve unexpected problems
The staff is a responsibility to repair the pipe
The staff is dedicated and willing to work.
Staff are the ability to coordinate with other agencies.
Staff cooperate in working as well.
Group 3: Operational
No. of pipe repair in one day.
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Mean Mean
Diff. Ranking
(Sub.) (MWA.)
3.37
3.82 0.45
*
3.33

4.40

1.08

1

2.73

3.80

1.08

1

3.55

4.40

0.85

2

3.15
3.30
3.53
3.43
3.05
2.98
3.48
3.80
3.45
3.50
3.45

3.98
3.95
4.13
3.88
3.48
3.40
3.83
4.08
3.53
3.53
3.43

0.83
0.65
0.60
0.45
0.43
0.43
0.35
0.28
0.07
0.02
-0.02

3
5
6
8
9
9
11
12
19
20
21

3.88

3.53

-0.35

24

3.91

4.17

0.26

**

3.60

4.40

0.80

4

3.83
4.00
4.00
3.90
4.13
3.65
3.35

4.10
4.25
4.23
4.08
3.98
3.49
3.85

0.28
0.25
0.23
0.18
-0.15
-0.16
0.50

12
14
15
16
23
***
7
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No.

Performance Indicators

2
3

Staff is working on the MWA standard of pipe repair.
The availability of staff for a group
Clearing and cleaning the construction area after the pipe
repair including preparing the sign board to prevent an
accident
The availability and suitable of equipment and machine for the
job
The availability of the signboard with the detail about to the
repair road surface
Time average of pipe repair start from notified until finish more
than 4 hrs/client
The availability and reserve of tools and equipment for pipe
repair
The availability sign board, sign signal and the net cover the
construction area
Group 4: Water quality and Public health
Water loss management system
The amount of water loss in control while repairing the pipe
leak.
Staff measured the water quality after pipe repair
Staff Blow off the water after pipe repair
The availability of tools and equipment that use to measure
water quality
Staff measured the turbidity (NTU) after pipe repair
Staff measure the chlorine in water after pipe repair

4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7

Mean Mean
Diff. Ranking
(Sub.) (MWA.)
3.68
4.05 0.38
10
3.58
3.68 0.10
17
3.73

3.80

0.07

19

3.40

3.33

-0.08

22

3.75

3.25

-0.50

26

3.68

3.18

-0.50

26

3.95

3.23

-0.72

28

3.78

3.05

-0.73

29

3.48
3.08

3.31
3.53

-0.17
0.45

****
8

3.53

3.80

0.27

13

3.25
3.75

3.33
3.83

0.08
0.07

18
19

3.60

3.20

-0.40

25

3.50
3.68

2.90
2.63

-0.60
-1.05

27
30

สรุ ป
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพและคุณภาพระหว่างการประปานครหลวงและบริ ษัทจ้ างเหมาในงาน
ซ่อมท่อของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน จาก 4 สาขา พบว่า หมวดหมู่ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่สดุ
ได้ แก่ คุณภาพของการบริ การ 0.45 บุคลากร 0.26 การดําเนินงาน -0.16 และคุณภาพนํา้ และการสาธารณสุข -0.17
ตามลําดับ
จากผลการสํารวจของกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ ข้ อดีของการประปานครหลวงในการบริ หารจัดการงาน
ซ่อมท่อนัน้ คือ มีบุคลกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมากด้ วยประสบการณ์ ในงานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว อีกทังมี
้
ความทุ่มเทใส่ใจในงานบริ การแก่ประชาชนผู้ใช้ นํ ้าด้ วย แต่ขาดความพร้ อมเพรี ยงของอุปกรณ์และเครื่ องมือ รวมถึงกําลัง
พล และระยะเวลาในการซ่อมค่อนข้ างนาน ซึง่ อุปสรรคเรื่ องดังกล่าวนันเกิ
้ ดจากงบประมาณ เนื่องจากการของบประมาณ
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ในการจัดซื ้อจัดจ้ างแต่ละครัง้ มีระยะเวลาในการขอค่อนข้ างนาน และมีขนตอนยุ
ั้
่งยากซับซ้ อน สําหรับข้ อดีของบริ ษัทจ้ าง
เหมาในการบริหารจัดการงานซ่อมท่อ คือ ความพร้ อมเพรี ยงของอุปกรณ์ เครื่ องมือ และกําลังพล รวมถึงระยะเวลาในการ
ซ่อม ซึง่ ซ่อมได้ คอ่ นข้ างเร็วกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการประปานครหลวง แต่บคุ ลกรของบริษัทจ้ างเหมายังขาดในเรื่ องของ
การบริ การด้ วยหัวใจ (Service Mind) เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้ าใจอันดีตอ่ งานบริ การ

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผลงานวิจยั ยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกัน หากมีการวิจยั ครัง้ ต่อไป ขอ
เสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ควรมีการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างที่อยูใ่ นระดับบริหารตังแต่
้ ระดับ 7 อันได้ แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการ ผู้จดั การ
สาขา ผู้ช่วยผู้วา่ การประปานครหลวง รองผู้วา่ การประปานครหลวง ตามลําดับ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลและมุมมองในระดับ
บริ หาร
2. ควรมีการเก็บข้ อมูลด้ วยการลงพื ้นที่บริเวณจุดงานจริงกับทังหน่
้ วยงานของการประปานครหลวงและบริษัท
จ้ างเหมา เพื่อให้ ได้ ข้อมูลจริงและเป็ นปั จจุบนั
3. ควรมีการเพิ่มจํานวนสาขาและจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษาเพื่อเพิ่มรายละเอียดและข้ อเสนอแนะของ
งานวิจยั อีกด้ วย
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ขอขอบคุณ สํานักประปาสาขาต่างๆ และหน่วยงานภายในอื่นๆของการประปานครหลวงที่ได้ ให้ การสนับสนุน
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การศึกษาผลของการใช้ เชือ้ เพลิงควบคู่ระหว่ างถ่ านอัดแท่ ง และเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ด สาหรับ
เตาชีวมวลชนิดไหลขึน้
Updraft co-gasification of wood pellet and charcoal effect of fuel mixing on important
parameters
ปฤษธฤต สารพร1*, ภัทรพงษ์ คงได้ 1 ,วิชยั ศิวะโกศิษฐ1 และ ชินธันย์ อารี ประเสริ ฐ1
Prysathryd Sarabhorn1*, Pattarapong Kongdai1, Wichai1, Siwakosit1 and Chinnathan Areeprasert1

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของการใช้ เชื ้อเพลิงควบคู่ระหว่างถ่านอัดแท่ง และเชื ้อเพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ด สาหรับเตา
ชีวมวลชนิดไหลขึน้ ต่อประสิ ทธิ ภาพในเชิงความร้ อน และผลของแก๊ สผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึน้ จากเตาชี วมวล วาง
แผนการทดลองโดยการแบ่งกลุ่มเชื ้อเพลิงออกเป็ นสามกลุ่ม ได้ แก่ ถ่านอัดแท่ง เชื ้อเพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ด และ
เชื ้อเพลิงผสมระหว่างถ่านอัดแท่งและชีวมวลไม้ อดั เม็ด พบว่าชีวมวลไม้ อดั เม็ดจะให้ อณ
ุ หภูมิเฉลี่ยต่าที่ สดุ แต่มี
การเผาไหม้ ได้ เร็ ว ลักษณะของการจุดแก๊ สผลิตภัณฑ์ จะเป็ นการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ ถ่านอัดแท่งจะให้ อณ
ุ ภูมิ
เฉลี่ยสูงที่สดุ แต่เผาไหม้ ได้ ช้ากว่า แต่ลกั ษณะของไฟจากแก๊ สผลิตภัณฑ์จะเผาไหม้ ได้ ดีกว่าเมื่อเทียบกับชีวมวล
ไม้ อดั เม็ด เมื่อนาไปทาการทดลองใช้ ในเตาชีวมวล พบว่ามีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยสูงขึ ้นกว่าการใช้ ชีวมวลไม้ อดั เม็ดเพียง
อย่างเดียวและสามารถเผาไหม้ ได้ เร็ วขึ ้น มีระยะเวลาในการจุดติดไฟโดยรวมเพิ่มขึ ้นถึง 4 เท่า และจานวนครัง้ ใน
การจุดติดไฟเพิ่มขึ ้นถึง 3 เท่า และสามารถเผาไหม้ ได้ ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ ชีวมวลไม้ อดั เม็ดเพียงอย่างเดียว
จากเหตุผลที่ กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ การใช้ เชื อ้ เพลิงชีวมวลไม้ อัดเม็ดร่ วมกับ ถ่านอัดแท่งน่าจะเป็ น ทางเลื อกที่
น่าสนใจในการใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับเตาผลิตแก๊ สชีวมวล
ABSTRACT
This study presents an investigation on the effect of fuel mixing during updraft co-gasification
of wood pellet and woody charcoal focusing on the important parameters. Results showed that the
nominal temperature during wood pellet gasification was lower than that of the charcoal. However, its
burnout time was relatively shorter than that of the charcoal. The ignition of syngas from wood pellet
was incomplete since it showed the volatile or smoke during the combustion test. Produced gas from
charcoal had significantly better performance on combustion testing. Moreover, when mixing
charcoal with wood pellet, the duration of ignitable was increased around four times and the syngas
of the mixture can be ignited much easier (three times better) compared to the syngas of wood pellet.
Thus, it could be said that adding charcoal to wood pellet gasification would have better gasification
performance.
Key Words: gasification, updraft gasifier, charcoal, wood pellet, co-gasification
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คานา
พลังงานเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สาคัญในการดารงชีวิตขันพื
้ ้นฐานของมนุษย์ และยังมีความสาคัญในภาค
ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม ประเทศไทยไม่ ไ ด้ มี แ หล่ ง พลั ง งานเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ ม ากเพี ย งพอต่ อ ความต้ องการ
ภายในประเทศทาให้ ต้องมีการพึง่ พาแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศ ซึง่ มีมลู ค่าค่อนข้ างสูง โดยมูลค่า
การนาเข้ าพลังงานในปี พุทธศักราช 2557 อยู่ที่ 1,399 พันล้ านบาท ( ศูนย์ พยากรณ์ และสารสนเทศพลังงาน,
2558 ) จึงมีก ารมองหาพลังงานทางเลื อกเพื่ อลดปริ ม าณการใช้ พ ลังงานในเชิ งพานิ ช ย์ ล ง และด้ วยความที่
ประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรม มี พื น้ ที่ ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ งเกษตรกรรมมากกว่ า 149 ล้ า นไร่ ใ นปี
พุทธศักราช 2554 ( สานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 ) ผลพลอยได้ ที่สาคัญนอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรก็
คื อ วัส ดุเหลื อ ทิ ง้ ทางการเกษตร เช่ น ฟางข้ าว แกลบ กากอ้ อย กาก ใย และทะลายปาล์ ม เป็ น ต้ น ชี วมวล
(Biomass) หมายถึง วัสดุหรื อสารประกอบอินทรี ย์ของสิ่งมีชีวิต ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเป็ นพลังงานได้
เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้ อย วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรอื่น ๆ รวมถึงการนามูลสัตว์ ของเสียจากโรงงานแปรรู ป
ทางเกษตร มาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในเชิงความร้ อนโดยตรงหรื ออาศัยกระบวนการทางเคมีเพื่อผลิตแก๊ สชีวมวล ซึง่ เตา
ผลิตแก๊ สชีวมวลก็เป็ นหนึง่ ในกระบวนการเปลี่ยนรู ปจากเชื ้อเพลิงโดยกระบวนการผลิตก๊ าซชีวมวลเป็ นการเปลี่ยน
องค์ประกอบทางเคมีของเชื ้อเพลิงชีวมวลแข็งเป็ นเชื ้อเพลิงก๊ าซชีวมวลในสภาวะการเผาไหม้ แบบอับอากาศ (นิติ
รงค์ , 2555) โดยขัน้ ตอนการผลิตก๊ าซชี วมวล ภายในเตาชี วมวลจะแบ่ งโซนปฏิ กิริ ย ายาภายในห้ องเผาไหม้
ประกอบไปด้ วย ปฏิกิริยาการเผาไหม้ (combustion) ปฏิกิริยา รี ดกั ชัน่ (reduction) ไพโรไลซีส (pyrolysis) และ
การอบแห้ ง (drying) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จะออกมาในรู ปของแก๊ ส ซึง่ จะมีองค์ประกอบหลักคือ คาร์ บอนมอนอกไซด์
มีเทน ไฮโดรเจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยปั จจัยที่ มีผลต่อปริ มาณก๊ าซชี วมวล ได้ แก่ ชนิ ดและขนาดของ
เชื อ้ เพลิงที่ ป้ อนเข้ าเตาความเร็ วของอากาศที่ ไหลผ่านเชื อ้ เพลิ งแต่ล ะชัน้ ( วิชัย , 2010 ) โดยในงานวิจัยนี จ้ ะ
ทาการศึกษาถึงผลที่ได้ จากการใช้ เชื ้อเพลิงตัวอย่างสองชนิด และตัวอย่างที่ผสมกันของชนิดเชื ้อเพลิงทังสอง
้
ใน
ที่นี ้คือเชือ้ เพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ด ( Wood pellet ) และถ่านอัดแท่ง ในการทดลองและสังเกตความเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิในห้ องเผาไหม้ ของแต่ละโซนปฏิกิริยา ระยะเวลาในการเผาไหม้ การจุดติดไฟของแก๊ สผลิตภัณฑ์
รวมถึงลักษณะเถ้ าที่เหลือจากการเผาไหม้ เพื่อวิเคราะห์ถงึ ความเหมาะสมในการใช้ เชื ้อเพลิงแบบผสมสาหรับเตา
ชีวมวลแบบไหลขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
เชือ้ เพลิง
สาหรับในการศึกษานีใ้ ช้ ชนิดของเชื ้อเพลิงสองชนิดคือ เชือ้ เพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ด (Wood Pellet) เป็ น
เศษไม้ ที่ ผ่ า นการย่ อ ยบดและอัด ขึ น้ รู ป ซึ่ง ได้ รั บ จากบริ ษั ท เพาเวอร์ เพลเลท จ ากัด ชิ น้ เชื อ้ เพลิ งมี ข นาด
เส้ นผ่าศูนย์กลางและความยาวอยู่ที่ 6 และ 40 มิลลิเมตรตามลาดับ และเชื ้อเพลิงอีกชนิดคือถ่านไม้ โกงกางผสม
ถ่านกะลาอัดแท่ง (Charcoal) ซึง่ ผลิตในท้ องที่ของจังหวัดสงขลา มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางและความยาวอยู่ที่ 10
และ 100 มิลลิเมตรตามลาดับ โดยถ่านอัดแท่งจะถูกเตรี ยมและคัดแยกให้ มีขนาดความยาวไม่เกิน 60 มิลลิเมตร
สาหรับการทดลองในครัง้ นี ้ ในส่วนของคุณสมบัติเชิงเคมีและคุณสมบัติเชิงความร้ อนระบุไว้ ตามตาราง Table 1
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Table 1 Fuel properties
Description

Wood pellet
Charcoal
Proximate analysis (as received basis, wt. %)
moisture
8.8
6.6
fixed carbon
11.2
52.8
volatile matter
76.8
29.2
ash
3.2
11.3
Ultimate analysis (dry basis, wt. %)
carbon
44.3
58.4
hydrogen
6.2
3.6
nitrogen
0.2
0.4
oxygen
46.1
26.3
Heating value (dry basis, MJ/kg)
higher heating value
17.9
23.4
* Oxygen was calculated by difference (Oxygen = 100 – (C + H + N + ash)).

Mix fuel*
7.7
32
53
7.3
51.4
4.9
0.3
36.1
20.7

** All value was calculated by weighted-average.
เตาผลิตก๊ าซเชือ้ เพลิงชีวมวล
เตาที่ใช้ เป็ นเตาชีวมวล (Gasifier) แบบไหลขึ ้น (Updraft) ชนิดฟิ กซ์เบด (Fixed bed) การเผาเป็ นแบบ
แบทช์ (Batch-type) ขนาดเส้ น ผ่าศูน ย์ ก ลางภายในอยู่ที่ 160 มิลลิ เมตร ความสูงของห้ องเผาไหม้ อยู่ที่ 600
มิลลิเมตร วัสดุเป็ นเหล็กแผ่นรี ดร้ อน (SS400) หุ้มด้ วยเซรามิกไฟเบอร์ เป็ นฉนวนเพื่อป้องกันการสูญเสียความ
ร้ อนติดตังเทอร์
้
โมคัปเปิ ลแบบ เค (Thermocouple Type K) จานวน 4 ตัวที่ระยะ (จากหน้ าแผ่นเกรท) 150, 250,
350 และ 450 มิลลิเมตรตามลาดับ และถูกติดตังให้
้ ปลายอยู่ในจุดกึ่งกลางของห้ องเผาไหม้ ซงึ่ อยู่ห่ างจากผนัง
ของห้ องเผาไหม้ 100 มิลลิเมตร บันทึกค่าโดยเครื่ องมือประมวลผลการวัดอุณหภูมิ Data logger รุ่ น Center 374
(ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200˚C ถึง 1,350˚C, ความแม่นยา ± 0.1% +0.7 ˚C) ระบบป้อนอากาศเข้ าทางด้ านล่าง
ของห้ องเผาไหม้ โดยโบลเวอร์ (Blower) ควบคุมปริ มาณอากาศเข้ าสู่ห้องเผาไหม้ โดยผู้ควบคุม ในห้ องเผาไหม้ มี
ตะแกรง (Grate) สาหรับแยกเถ้ าและเชื ้อเพลิง โดยเถ้ าจากการเผาไหม้ จะร่ วงลงสู้ส่วนกักเก็บเถ้ า และทาการเก็บ
แยกเถ้ าด้ วยมือ หลังจากเสร็ จสิ น้ การทดลอง การเริ่ มจุดเตาโดยการใช้ หัวจุดแก๊ สหุงต้ ม (LPG) ทาการจุดจน
เชื ้อเพลิงเริ่ มติดไฟแล้ วจึงเริ่ มทาการบันทึกข้ อมูล
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Type K Thermometer

Gas Product

Thermocouple

T4
T3
T2
T1

Pitot tube
Laptop สาหรับบันทึกข้อ มูล

Pitot tube Anemometer and Data Logger
รุ่น HD 350

Thermometer Data Logger
รุ่น Center 374

Figure 1 Schematic Diagram of Gasifier stove and equipment used in the experiment
Table 2 Summary of experimental condition
Condition
Gasifier configuration
Temperature monitoring (mm. above the grate)
Gasifying medium
Gasifying medium flowrate in average (m3/hr)
Gasifying medium velocity in average (m/s)
Individual fuels
Fuel size (diameter, length; in mm)
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Description
ID 160 mm batch-type updraft; L 600 mm
150, 250, 350, 450
Air
68
9.3
Wood Charcoal; Wood Pellet
Wood Charcoal (10, 40-70); Wood Pellet (15, 20-70)
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Mixing fuels (WC:WP)
Start burning fuel
Combustion testing ignition fuel

50:50
LPG
LPG

ขัน้ ตอนการทดลอง
เป็ นวิธีการทาลองโดยทาการแบ่งกลุ่มเชือ้ เพลิงออกเป็ น ชนิด คือถ่านอัดแท่ง 100% ไม้ อดั แท่ง 100%
และเชื ้อเพลิงผสมระหว่างถ่านอัดแท่งและไม้ อดั แท่งในอัตราส่วน 50: 50 โดยในแต่ละการทดลองจะทาการตัง้
ปริ มาณเชื ้อเพลิงในการเริ่ มต้ นไว้ ที่ 5 กิโลกรัม ทาการทดสอบโดยใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับเตาชีวมวลแบบไหลขึ ้น
หลังจากเริ่ มต้ นการจุดเตา สังเกตและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละลาดับชัน้ ดูลกั ษณะของ
การเกิดควัน การติดไฟของแก๊ สผลิตภัณฑ์ และลักษณะของเถ้ าที่ได้ จากการเผาไหม้ และบันทึกผลที่ได้ เพื่อทา
การเปรี ยบเทียบ

a)

b)

c)

Figure 2 Fuel batch in experiment a) Wood pellet, b) Charcoal, c) Mix fuel
การวัดอุณหภูมิเพื่อทาการเปรี ยบเทียบ ทาโดยการใช้ เทอร์ โมคัปเปิ ล ติ ดตังไปในส่
้
วนของห้ องเผาไหม้
โดยตรงปลายแท่ งเทอร์ โมคัป เปิ ล จะติด ตัง้ ตรงกลางของห้ องเผาไหม้ ในแต่ล ะโซนและท าการเก็ บ ค่าโดยใช้
เครื่ อ งมื อวัด แบบพกพาแสดงค่ า และบัน ทึ ก ผลต่ อเนื่ องในส่ วนของขัน้ ตอนการทดสอบการติ ด ไฟของแก๊ ส
ผลิตภัณฑ์ จะเริ่ มทาการจุดเมื่ออุณหภูมิในโซนเผาไหม้ เริ่ มเข้ าสู่สภาวะคงตัว (Steady state) จะทาการปิ ดโบล
เวอร์ ที่ใช้ ป้อนอากาศและทาการทดสอบการติดไฟโดยการใช้ หัวจุดแก๊ สแอลพีจี จุดเพื่อสังเกตลักษณะเปลวไฟ
การเผาไหม้ ความสามารถในการจุดติดไฟของแก๊ สผลิตภัณฑ์ และทาการบันทึกค่าเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการ
จุดติดไฟของเชื ้อเพลิงในแต่ละกลุม่ เชื ้อเพลิง
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
อุณหภูมิของเตาที่โซนเผาไหม้ และโซนรี ดักชั่นขณะทาการทดลองสาหรั บตัวอย่ างทัง้ สามชนิด
จากการทดลองใช้ เชือ้ เพลิงทังสามกลุ
้
่มแล้ วพบว่า กลุ่มของเชื ้อเพลิงที่แตกต่างกันส่งผลให้ อณ
ุ หภูมิใน
แต่ละโซนของเตาชีวมวลชนิ ดไหลขึน้ มี ความแตกต่างกันโดยในโซนเผาไหม้ พบว่าเชือ้ เพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ดมี
อัตราการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ ว สามารถทาอุณหภูมิได้ สงู สุดในช่วงต้ นของการเผาไหม้ และสามารถ
เข้ าสู่สภาวะคงตัวได้ เร็ วที่สุดที่ระยะเวลาประมาณ 30 นาทีที่อุณหภูมิประมาณ 650 องศาเซลเซียส ตามภาพ
Figure 4 และแก๊ สผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นในตอนนี ้สามารถจุดติดไฟได้ ซึง่ ถือเป็ นเชื ้อเพลิงที่ใช้ ระยะเวลาที่สนที
ั ้ ่สดุ ใน
การผลิตแก๊ สที่จดุ ติดไฟได้ นบั จากเวลาเริ่ มจุดเตา สามารถทาอุณหภูมิสงู สุดอยู่ที่ 787 องศาเซลเซียส ตามตาราง
Table 3 และมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยุ่ที่ 551 องศาเซลเซียส ในขณะที่ถ่านอัดแท่ง มี อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 950 องศา
เซลเซี ย ส และมี อุณ หภู มิ เฉลี่ ย อยู่ ที่ 750 องศาเซลเซี ย สตามสาเหตุที่ ถ่ านอัด แท่ งมี อุณ หภูมิ เผาไหม้ สูงกว่า
เนื่ องมาจากค่าความร้ อนสูงของถ่านอัดแท่งอยู่ที่ 23.4 เมกะจูลต่อกิ โลกรั ม ตามตาราง Table 1 ซึ่งมากกว่า
เชือ้ เพลิงชี วมวลไม้ อดั เม็ดซึงอยู่ที่ 17.9 เมกะจูลต่อกิโลกรั ม ซึ่งสูงกว่าเชือ้ เพลิงชี วมวลไม้ อดั เม็ดสอดคล้ องกับ
อุณหภูมิสงู สุดและอุณหภูมิเฉลี่ยที่ได้ ซงึ่ อยู่ที่ 854 และ 647 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และเมื่อทาการลดปริ มาณ
ออกซิเจนที่เข้ าสู่โซนนี ้โดยการปิ ดการป้อนอากาศเข้ าไปจะส่งผลโดยตรงต่อการเผาไหม้ ในโซนนี ้ ทาให้ อณ
ุ หภูมิ
ลดต่าลงในช่วงที่ปิดการป้อนอากาศ สังเกตได้ จากกราฟ Figure 3a จะมีช่วงการตกลงของอุณหภูมิอย่างชัดเจน
ซึง่ เป็ นช่วงที่ทาการปิ ดการป้อนอากาศเข้ าสู้ห้องเผาไหม้ ใกล้ เคียงกับในส่วนของโซนรี ดกั ชัน่ ซึง่ เป็ นโซนผลิตก๊ า ซ
สัง เคราะห์ ผลของปริ ม าณออกซิ เจนที่ เข้ า สู่ โซนนี ้ เมื่ อ ลดลง ถึ งแม้ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ณ หภู มิ ใ นโซนนี ้
เช่นเดียวกับโซนเผาไหม้ แต่ก็ยงั ไม่เด่นชัดเหมือนกับอุณหภูมิในโซนเผาไหม้ อุณหภูมิสงู สุดและอุณหภูมิเฉลี่ยจะ
น้ อยกว่าในโซนเผาไหม้ สาหรับเชือ้ เพลิงที่เป็ นชีวมวลไม้ อดั เม็ดอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 669 องศาเซลเซียสและ
อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 328 องศาเซลเซียส ซึง่ น้ อยกว่าเมื่อเทียบกับเชื ้อเพลิงที่เป็ นถ่านอัดแท่ง ที่มีอณ
ุ หภูมิสงู สุด
อยู่ที่ 820 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 546 องศาเซลเซียส และสังเกตการทดลองที่ใช้ เชือ้ เพลิงที่
ผสมระหว่างชีวมวลไม้ อดั เม็ดและถ่านอัดแท่งพบว่าอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิเฉลี่ยที่ได้ ใกล้ เคียงกับการใช้
เชื ้อเพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ด โดยอยู่ที่ 698 และ 393 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
Table 3 Comparison for Temperature of Charcoal, Pellet and Mix fuel
Item
Wood pellet
Mix fuel
Charcoal

Combustion
Max. Avg.
787
551
854
647
950
750

Temperature at each zone ( ˚C )
Reduction
Pyrolysis
Max. Avg. Max. Avg.
669
328 603 327
698
393 609 329
820
546 724 384
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Drying
Max. Avg.
514 254
516 264
620 294

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

a)
b)
Figure 3 Temperature distribution at pyrolysis zone and drying zone a) Combustion and Reduction
zone, b) Pyrolysis and Drying zone
อุณหภูมิของเตาที่โซนไพโรไลซิสและโซนอบแห้ งขณะทาการทดลองสาหรั บตัวอย่ างทัง้ สามชนิด
ในโซนไพโรไลซิสและโซนอบแห้ งจะเป็ นโซนที่การควบคุมปริ มาณออกซิเจนที่เข้ าสู่เตาผลิตแก๊ สชีวมวล
ไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิในทังสองโซนนี
้
้มากนัก ทาให้ อณ
ุ หภูมิในทังสองโซนนี
้
้มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีการแบ่งแยกระดับชันของกราฟแสดงอุ
้
ณหภูมิอย่างชัดเจนดังแสดงใน Figure 3b โดยอุณหภูมิเฉลี่ยและ
อุณหภูมิสูงสุดในชัน้ ไพโรไลซิสของชีวมวลไม้ อดั เม็ดอยู่ที่ 327 และ 603 องศาเซลเซียส ตามลาดับ จากตาราง
Table 3 ซึง่ ยังคงเป็ นค่าอุณหภูมิที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับเชื ้อเพิลงที่เป็ นถ่านอัดแท่งซึง่ มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิ
สูงสุดในชัน้ ไพโลไลซิส อยู่ที่ 384 และ 724 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และเมื่อทาการผสมเชื ้อเพลิงทัง้ สองชนิด
เข้ าด้ วยกันอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิเฉลี่ยของเชื อ้ เพลิงแบบผสมนี ้จะมีค่าใกล้ เคียงกับอุณหภูมิของชีวมวลไม้
อัดเม็ด แต่มีคา่ สูงกว่าโดยอุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสงู สุด อยู่ที่ 329 และ 609 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
สอดคล้ องกับอุณหภูมิในโซนอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุดของเชือ้ เพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ด
ยังคงต่าที่สดุ อยู่ที่ 254 และ 514 องศาเซลเซียสตามลาดับ ซึ่งใกล้ เคียงกับเชือ้ เพลิงแบบผสมที่อุณหภูมิเฉลี่ย
และอุณหภูมิสงู สุดอยู่ที่ 264 และ 516 องศาเซลเซียสตามดับ ในส่วนของถ่านอัดแท่งยังมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 294
และอุณหภูมิสงู สุดอยู่ที่ 620 องศาเซลเซียส
ซึง่ จากกราฟแสดงอุณหภูมิ Figure 3 จะสังเกตได้ วา่ อุณหภูมิในทังสองโซนนี
้
้จะมีแนวโน้ มในการเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิสงู สุดจะอยู่ในช่วงท้ ายของการทดลองซึง่ แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณออกซิเจนที่เข้ าสู่ห้อง
เผาไหม้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิในทังสองโซนนี
้
้
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ระยะเวลาในการเผาไหม้ และความสามารถในการจุดติดไฟของแก๊ สผลิตภัณฑ์
ผลที่เกิดขึ ้นพบว่าระยะเวลาในการเผาไหม้ โดยใช้ เตาชีวมวลของเชื ้อเพลิงตัวอย่างทังสามชนิ
้
ดนับตังแต่
้
เริ่ มจุดเตาจนกระทั่งสิ ้นสุดในจุดที่ แก๊ สผลิตภัณ ฑ์ ไม่สามารถจุดติดไฟได้ และอุณ หภูมิเริ่ มลดลงอย่างต่อเนื่ อง
พบว่าเชื ้อเพลิงที่เป็ นถ่านอัดแท่งจะมีระยะเวลานานที่สดุ ในขณะที่เชื ้อเพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ดจะมีระยะเวลาสัน้
ที่สุด และผลจากการผสมเชือ้ เพลิงทังสองชนิ
้
ดเข้ าด้ วยกันจะทาให้ ระยะเวลาในการเผาไหม้ ยาวนานขึน้ กว่าใช้
เชือ้ เพลิงชีวมวลไม้ อัดเม็ดเพี ยงอย่างเดียวถึง 2.5 เท่า และในส่วนของความสามารถในการจุดติดไฟของแก๊ ส
ผลิตภัณฑ์ ถ่านอัดแท่งจะมีระยะเวลาในการจุดติดไฟรวมยาวนานที่สดุ สูงกว่าเชื ้อเพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ด 5 เท่า
และเมื่อทาการใช้ เชื ้อเพลิงที่ผสมระหว่างชีวมวลไม้ อดั เม็ดและถ่านอัดแท่งเข้ าด้ วยกันจะทาให้ ความสามารถใน
การจุดติดไฟของแก๊ สผลิตภัณฑ์ เพิ่มสูงขึ ้นกว่าใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลไม้ อดั เม็ดเพียงอย่างเดียวถึง 4 เท่าซึง่ ถือว่าทา
ได้ ใกล้ เคียงกับเชื ้อเพลิงที่เป็ นถ่านอัดแท่ง ดังแสดงในตาราง Table 4
Table 4 Comparison for Flammable and Burning time of Charcoal, Pellet and Mix fuel

Burning time (hrs.)
Ignitable time (times)
Total Ignitable duration(sec) min

Charcoal

Wood Pellet

Mix fuel

3:29

1:05

2:37

9

3

10

42:16

9:04

35:10

ลักษณะการเผาไหม้ และเปลวไฟ
ลักษณะของเปลวไฟของตัวอย่างเชือ้ เพลิงที่เป็ นชีวมวลไม้ อดั เม็ด การเผาไหม้ จะเห็นลักษณะของสาร
ระเหยผสมอยู่ในเปลวไฟ และยังมีควันที่เหลือจากการเผาไหม้ ของไฟที่จดุ ทดสอบให้ เห็นอยู่อย่างชัดเจนตามภาพ
Figure 4a เป็ นผลมาจากองค์ประกอบของตัวเชื ้อเพลิงที่มีสารระเหย (volatile matter) อยู่ถงึ 76.8 เปอร์ เซ็นต์ ดัง
แสดงในตาราง Table 1 ทาให้ เมื่อทาการเผาไหม้ จะมีสารระเหยออกมามากและทาให้ เผาไหม้ ได้ ไม่ หมด สาร
ระเหยที่ เผาไหม้ ไม่หมดนี จ้ ึงออกมาพร้ อมกันกับแก๊ สผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเผาไหม้ ของแก๊ สผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มีความ
แตกต่างจากเชือ้ เพลิงที่ เป็ นถ่านอัดแท่งเพี ยงอย่างเดียว โดยแก๊ สที่ ได้ สามารถจุดติดไฟได้ ดี และมองเห็นสาร
ระเหยได้ น้อยตามภาพ Figure 4b สอดคล้ องกับข้ อมูลตามตาราง Table 1 ซึง่ พบสารระเหยอยู่ 29.2 เปอร์ เซ็นต์
ในถ่านอัดแท่ง และเมื่อทาการผสมเชื ้อเพลิงทังสองเข้
้
าด้ วยกัน ปริ มาณสารระเหยจะอยู่ที่ 53 เปอร์ เซ็นต์ตามการ
ค านวณ หลังจากท าการทดลองจุดแก๊ ส ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ได้ จากเตาผลิ ตแก๊ ส ชี วมวลพบว่าถึงแม้ ก ารเผาไหม้ จะ
ค่อนข้ างดีใกล้ เคียงกับการใช้ ถ่านอัดแท่ง แต่ยงั สังเกตเห็นสารระเหยอยู่ในเปลวไฟอยู่เล็กน้ อย ตาม Figure 4c

a)

b)

c)

Figure 4 Flame appearance a) Wood pellet batch b) Charcoal batch c) Mix fuel batch
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ลักษณะของเถ้ าและเศษเหลือจากการเผาไหม้
เถ้ าที่เกิดจากการใช้ เชื ้อเพลิงที่เป็ นชีวมวลไม้ อดั เม็ด 100% จะมีลกั ษณะเป็ นผงค่อนข้ างละเอียด
ลักษณะตามรู ป Figure 5a ตกอยู่ในส่วนกักเถ้ าของเตา มีติดอยู่ตรงตะแกรงบ้ างเล็กน้ อย ซึง่ แตกต่างจากเถ้ าที่
เกิดจากการใช้ เชื ้อเพลิงที่เป็ นถ่านอัดแท่ง 100% ที่จะสองมีแบบคือ เป็ นก้ อนแข็งมีรูพรุนเกาะติดกับแผ่นตะแกรง
เปราะ แตกหักง่าย และเป็ นผงเถ้ าปนกับก้ อนแข็งเล็กๆลักษณะตามรู ป Figure 5b, 5c และในส่วนของเถ้ าที่เกิด
จากการใช้ เชื ้อเพลิงที่เป็ นแบบผสม จะสองมีลกั ษณะคือลักษณะเป็ นก้ อนแข็งมีรูพรุ นเกาะติดกับแผ่นตะแกรง
เปราะ แตกหักง่าย และลักษณะเป็ นผงเถ้ าปนกับก้ อนแข็งเล็ก ๆลักษณะใกล้ เคียงกับเชื ้อเพลิงที่เป็ นถ่านอัดแท่ง
แต่ในเชื ้อเพลิงแบบผสมเถ้ าที่เป็ นก้ อนจะมีปริ มาณน้ อยกว่า และเถ้ าที่เป็ นผงจะมีปริ มาณมากกว่าเมื่อเทียบกับ
เมื่อใช้ เชื ้อเพลิงเป็ นถ่านอัดแท่ง แสดงตามภาพ Figure 5d, 5e

a)
b)
c)
d)
e)
Figure 5 Ash from experiment a) Wood pellet, b) Charcoal : agglomerate, c) Charcoal : powder, d)
Mix fuel : agglomerate, e) Mix fuel : powder
สรุ ป
จากการทดลองศึกษาการผลิตแก๊ สชีวมวลโดยใช้ เชื ้อเพลิงตัวอย่างสามชนิ ด คือ ชีวมวลไม้ อดั เม็ด ถ่าน
อัดแท่ง และเชื ้อเพลิงแบบผสมระหว่างชีวมวลไม้ อดั เม็ดและถ่านอัดแท่ง ในเตาผลิตแก๊ สชีวมวลแบบไหลขึ ้น ชนิด
ฟิ กซ์เบด พบว่าชนิดของเชือ้ เพลิงที่ใช้ จะส่งผลต่ออุณภูมิในเตาผลิตแก๊ สชีวมวล ระยะเวลาการเผาไหม้ ชีวมวล
และประสิทธิภาพในการจุดติดไฟของแก๊ สผลิตภัณฑ์ที่ได้ ชีวมวลไม้ อดั เม็ดจะให้ อณ
ุ หภูมิเฉลี่ยต่าที่สดุ แต่มีการ
เผาไหม้ ได้ เร็ ว ลักษณะของการจุดแก๊ สผลิตภัณฑ์จะเป็ นการเผาไหม้ ที่ไม่ส มบูรณ์ ถ่านอัดแท่งจะให้ อณ
ุ ภูมิเฉลี่ย
สูงที่ สุดแต่เผาไหม้ ได้ ช้ากว่า แต่ลกั ษณะของไฟจากแก๊ สผลิตภัณฑ์ จะเผาไหม้ ได้ ดีกว่าเมื่อเที ยบกับชีวมวลไม้
อัดเม็ด เนื่องจากถ่านอัดแท่งมีค่าความร้ อนที่สงู กว่าแต่ อย่างไรก็ตามชีวมวลไม้ อดั เม็ดมีปริ มาณสารระเหยที่สูง
กว่าทาให้ ในการผสมชีวมวลไม้ อดั เม็ดเข้ ากับถ่านอัดแท่งทาให้ เชื ้อเพลิงแบบผสมที่ได้ เมื่อนาไปทาการทดลองใช้
ในเตาชีวมวล พบว่ามีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยสูงขึ ้นกว่าการใช้ ชีวมวลไม้ อดั เม็ดเพียงอย่างเดียวและสามารถเผาไหม้ ได้ เร็ ว
ขึ ้น และใช้ เวลาในการที่อณ
ุ หภูมิจะเข้ าสู่สภาวะคงตัวได้ เร็ ว กว่าการใช้ ถ่านอัดแท่งเพียงอย่าง มีระยะเวลาในการ
จุดติดไฟโดยรวมเพิ่มขึ ้นถึง 4 เท่า และจานวนครัง้ ในการจุดติดไฟเพิ่มขึ ้นถึง 3 เท่า และสามารถเผาไหม้ ได้ ดีกว่า
เมื่อเทียบกับการใช้ ชีวมวลไม้ อดั เม็ดเพียงอย่างเดียว จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ การใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลไม้
อัดเม็ดร่ วมกับถ่านอัดแท่งน่าจะเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจในการใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับเตาผลิตแก๊ สชีวมวล

550

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่เอื ้อเฟื ้อสถานที่สาหรั บ
การทาการทดลองและอานวยความสะดวกต่าง ๆ ขอบพระคุณภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกลที่สนับสนุนเตาเผาชีว
มวลสาหรับการทดลอง ขอบพระคุณครอบครัวที่สนับสนุนในด้ านงบประมาณ การจัดหาเชื ้อเพลิง และกาลังใจที่
ดีอย่างยิ่ง รวมถึงขอบพระคุณเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือทังเวลาและแรงกายมาช่
้
วยเหลือในงานวิจยั ครัง้ นี ้

เอกสารอ้ างอิง
วิชัย ศิวะโกศิษฐ. 2010. การออกแบบเตาผลิตก๊ าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ ในการอบแห้ งในโรงงาน
ผสม ปุ๋ ยขนาดเล็ ก โดยวิ ธี พ ลศ าสตร์ ของไหลเชิ ง ค านวน. การประชุ ม วิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 48
นิติรงค์ พงษ์ พานิช. 2555. การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้ แบบจาลองพลศาสตร์ ของไหล
เชิงคานวณ. การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครัง้ ที่ 9
ภ านุ พ งษ์ ห มั่ น ขี ด . 2555. ก ารอ อ ก แ บ บ แ ล ะท ด ส อ บ เต าผ ลิ ต ก๊ าช ชี วม วล ช นิ ด ไห ล ล ง .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน. 2558. สถานการณ์ พลังงานไทย ปี 2557. กระทรวงพลังงาน
สานักงานเศรษฐกิ จ การเกษตร. 2555. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

551

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

อุปสรรคในการดูแลรักษาอาคารในมุมมองของผู้ดูแลอาคาร:
กรณีศึกษาอาคารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Barrier to Building Maintenance in Facilitator Vision: A Case Study of Kasetsart University
ฐิติพงศ์ สุขเสริม1* และ ปิยนุช เวทย์วิวรณ์1
Thitipong Sookserm1*, and Piyanut Wethyavivorn1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคในการดูแลรักษาอาคาร เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาอาคาร แบบสอบถามจานวน 70 ชุด (อาคาร) ได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลอาคารของแต่ละ
อาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประเมินอุปสรรคและขั้นตอนในการดูแลรักษาอาคาร จากการ
วิเคราะห์แบบสอบถามทั้ง 47 ชุดที่ได้รับกลับคืนมาด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย สามารถจาแนกอุปสรรคได้ 4 ด้าน
20 ปัจจัย ส่วนขั้นตอนจาแนกได้ 5 ด้าน 23 ปัจจัย จากนั้นใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยหลายตัวแปรเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของอุปสรรคและขั้นตอนการดูแลรักษาอาคารใน 3 รายการที่เป็นปัญหา จากผลการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ดูแลอาคาร พบว่าอุปสรรคด้านองค์กรและการออกแบบส่งผลโดยขั้นตอนการดูแล
รักษาอาคาร ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทัศนคติที่ดีต่อการดูแลรักษาอาคาร องค์กรต้องตระหนักถึงอุปสรรคและใส่ใจใน
การดูแลรักษาอาคาร พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้โดยเฉพาะ และพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้
ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนาไปสู่ทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมดูแลรักษาอาคารของผู้ใช้อาคาร

ABSTRACT
This study aims to investigate Barrier to Building Maintenance in Facilitator Vision in order to
improve Building Practices Performance. Data is collected through questionnaire survey and
structure interview. Questionnaires assessing the level of barrier severe and frequency of practice
were sent to 70 Building in Kasetsart University, out of which 47 sets were returned. Using the factor
analysis technique, 20 barriers and 23 practices were revealed and further classified into 4 and 5
categories in order. Multiple Regression analysis was used to explain how each barrier affects each
practice. The results indicate that there are two factors directly affecting of building maintenance
practices including organization and design barriers. However, basis of organization and design
barriers are positive attitude in building maintenance of management. They must allocate budget for
building maintenance specially. They must sincerely aware building maintenance and develop
knowledge and capability of their staff continuously to raising positive attitude of stakeholder in the
building.
Key Words: Building Maintenance, Barrier, Facility Management
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คานา
ข้อมูลสถิติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่านับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2556 ระบุ
ว่ามีพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นทุกปีประมาณ 19,112 ตารางเมตรโดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ ยประมาณ
ร้อยละ 10.51 ในแต่ละปี แต่หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรนิสิต (จานวนนิสิตจบการศึกษา
หักลบกับจานวนนิสิตใหม่ในปีเดียวกัน ) กลับพบว่ามีอัตราที่ลดลงเฉลี่ยถึงร้อยละ 6 ในแต่ละปี แสดงให้เห็นถึง
การสร้างพื้นที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้นแต่อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรนิสิตในแต่ละกลับลดลง และก่อเกิดให้
เกิดปัญหาเช่นเดียวกันได้แก่การใช้งบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นโดยในปี 2555 มีการใช้งบประมาณสาหรับสิ่งปลูก
สร้างถึง 1,092 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด การลดพื้นที่สีเขียว โดยช่วงปี
2556 ถึง 2557 มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ป่าลดลงถึงร้อยละ 9 และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลปี
2555 พบว่าค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสูงถึง 345.3 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมด
ในการสร้างอาคารใหม่ในประเทศไทยนั้น พบว่าหลายครั้งมีการทุบทาลายอาคารเดิม โดยไม่ได้ดูแล
รักษาหรือปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ข้อมูลจากวารสารเมืองโบราณ
(2556) อาคารศาลฎีกาถูกทุบทาลายเพื่อสร้างขึ้นใหม่โดยไม่มีการพิสูจน์ว่าอาคารนั้นได้เสื่อมโทรมจนไม่สามารถ
ใช้งานได้หรือไม่ ที่มาของการรื้อถอนอาคารดังกล่าวอาจการจะเกิดจากขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทาให้
อาคารเกิดความเสียหายสะสมเรื่อยมาจนกระทั่งไม่สามารถดูแลรักษาได้อีก ความไม่ใส่ใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือขาดการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรที่จาเป็น การศึกษาครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาอุปสรรคในการดูแลรักษาอาคารในมุมมองของผู้ดูแลอาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลอาคารมากที่สุด
ผ่านกรณีศึกษาอาคารที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนและอาคารที่สาคัญ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้ และเครื่องมือสาหรับดูแลรักษาอาคาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาในการดูแลรักษาอาคาร
ภาพรวมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการดูแลรักษาอาคาร ชี้ให้เห็นปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่
Moseki et al. (2011), Dahle and Neumayer (2001), Richardson and Lynes (2007) ระบุถึงอุปสรรคการ
ขาดการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับการดูแลรักษาอาคาร การขาดจิตสานึก
ของผู้ใช้อาคารในการช่วยดูแลรักษาอาคารโดยให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาเพียงพอจากการทางานและกิจกรรมอื่นๆ
ผู้ใช้อาคารเองไม่ทราบว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาอาคารหรือไม่มีผลตอบแทนที่จูง
ใจให้ผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอาคาร Williams and Dair (2007) กล่าวว่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษา
อาคารยังขาดความองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานดูแลรักษาอาคาร Al-Hammadet al.
(1997) ยังกล่าวด้วยว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาคารโดยตรงที่พบคือ การออกแบบงานระบบของอาคารโดยไม่
คานึงการเข้าไปบารุงรักษาในภายหลัง หรือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์โดยไม่คานึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ
อาคาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาอาคาร
เอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกระทรวงพาณิชย์ จากหน่วยงานจากต่างประเทศได้แก่ The Urban
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Homesteading Assistance Board and HPD Department of Housing Preservation and Development of
the City of New York แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ลักษณะคือการดูแลรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance) เช่น การตรวจสอบการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กาหนด และการดูแลรักษาเชิง
แก้ไขปรับปรุง (General Maintenance) เช่น การดูรักษาความสะอาดอาคารโดยทั่วไป

อุปกรณ์และวิธีการ
จากรายการของอุปสรรคในการดูแลรักษาอาคาร 26 รายการและขั้นตอนการดูแลรักษาอาคาร 24
รายการที่รวบรวมจากงานวิจัยที่ผ่านมา อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอาคารแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ องค์กร
วัฒนธรรม งบประมาณ และการออกแบบ ขั้นตอนการดูแลรักษาอาคารแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การดูแลรักษาเชิง
ป้องกัน และการดูแลรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง นาไปสร้างเป็นแบบสอบถามในการสารวจข้อมูลกับอาคารใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและดูแลอาคารมากกว่า
20 ปี ประกอบด้วยนักวิชาการจาก สถานศึกษา ผู้บริห ารระดับสูง จากองค์กรเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจสอบและดูแลจานวน 10 ท่าน (Figure 1) เพื่อประเมินความถูกต้องด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญตัดรายการคาถามหัวข้ออุปสรรคในการดูแลรักษาอาคารจาก 26 รายการเหลือ 20 รายการ และ
ขั้นตอนในการดูแลรักษาอาคารจาก 24 รายการเหลือ 23 รายการ

Figure 1 Experts building maintenance and facilities management who reviewed the questionaire
ในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2557 แบบสอบถามจานวน 70 ชุด (อาคาร) ได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลอาคารของแต่ละ
อาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีการเรียนการสอนเป็นประจา ทั้ง 16 คณะ รวมถึง
อาคารที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาในระดับที่ดีมาก ซึ่งระบุโดยงานวิจัยของ อัญชลี (2556) หลังจากติดตาม
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึง สิงหาคม 2557 ได้รบั แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 47 ชุด (อาคาร) (Figure
2) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีหน้าที่หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลรักษาอาคารแต่ละอาคาร ร่วมกับการ
สัมภาษณ์ผู้ดูแลอาคารที่ให้ความอนุเคราะห์ 10 ท่าน
Building Age

Experience

Qualification

< 5 years
6-10 years
11-15 years
16-20 years
> 30 years

< 5 years
6-10 years
11-15 years
16-20 years
> 30 years

< Vocational
Vocational
High Vocational
Bachelor
> Bachelor

Figure 2 Questionnaire distribution
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 สอบถามระดับความรุนแรงของอุปสรรคที่มีผลต่อการดูแลรักษาอาคาร 4 ด้าน คือ ด้าน
งบประมาณ ด้านวัฒนธรรม ด้านการออกแบบ และด้านองค์กร มีเกณฑ์การให้คะแนนได้แก่ ระดับ 5 คือ ไม่เป็น
อุปสรรคเลย ระดับ 4 คือ เป็นอุปสรรคน้อย ระดับ 3 คือ เป็นอุปสรรคปานกลาง ระดับ 2 คือ เป็นอุปสรรคมาก
ระดับ 1 คือ เป็นอุปสรรคมากที่สุด
ส่วนที่ 2 สอบถามความถี่ในขั้นตอนการดูแลรักษาอาคารเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดให้ 2 ด้าน คือ
ด้านดูแลรักษาอาคารเชิงป้องกัน และการดุแลรักษาอาคารเชิงแก้ไขปรับปรุง มีเกณฑ์การให้คะแนนได้แก่ ระดับ
5 คือ ดาเนินการมากที่สุด ระดับ 4 คือ ดาเนินการมาก ระดับ 3 คือ ดาเนินการปานกลาง ระดับ 2 คือ ดาเนินการ
น้อย ระดับ 1 คือ ดาเนินการน้อยที่สุด

ผลการทดลองและวิจารณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้โปรแกรม SPSS โดยแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรก
เป็นการระบุอุปสรรคและขั้นตอนในการดูแลรักษาอาคารโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ใน
การจัดกลุ่มอุปสรรคในการดูแลรักษาอาคารทั้ง 20 รายการ ให้เป็นกลุ่มย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสถิติ จาก
การวิเคราะห์สามารถระบุได้ 4 รายการ พร้อมทั้งค่าเฉลี่ยของผลกระทบของอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติงาน
(Table 1)
จากค่าเฉลี่ยที่แสดงใน Table 1 ผู้ดูแลอาคารเห็นว่าอุปสรรคที่เกิดจากวัฒนธรรมของผู้ใช้อาคารส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด ในเรื่องผู้ใช้อาคารขาดจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ใช้อาคารขาดการใส่ใจที่
จะช่วยดูแลรักษาอาคาร ผู้ใช้อาคารขาดส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลรักษาอาคาร และผู้ใช้อาคารขาดความรู้
และขั้นตอนในการดูแลรักษาอาคาร ในขณะที่เห็นว่าอุปสรรคด้านการออกแบบส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นลาดับ
สุดท้าย
Table 1 Barriers to building maintenance
Barriers
Culture
Lack of energy conservation awareness
Lack of attention to help maintain the building
Lack of participation to building maintenance planning
Lack of building maintenance knowledge
Organization
No activity to encourage building maintenance
Lack of relevant training on building maintenance
Lack of channels to track and comment
Lack of the building maintenance result record after operation
Facilitator unawareness to operation following standard and principle
Lack of information for establish a budget
Top manager not seriously support building maintenance
Lack of approved the disbursement budget
Finance
Lack of spare parts for building budget planned
Lack of importance record (i.e. As-built drawings, Building records etc.)
Lack of building maintenance budget directly
Design
Incoordinate among each designing
Ignoring aggressive environmental effects
Designing not satisfied with user’s intended
Ignoring maintenance requirements in the design

555

Mean
2.89
2.83
2.87
2.94
2.94
3.24
2.87
3.06
3.06
3.09
3.28
3.32
3.51
3.70
3.28
3.10
3.40
3.32
3.49
3.17
3.38
3.66
3.75

Rank
1
1
2
4
5
2
3
6
7
8
11
12
16
18
3
9
15
13
4
10
14
17
19
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เช่นเดียวกัน ในการจัดกลุ่มขั้นตอนการดูแลรักษาอาคารทั้ง 23 รายการ ให้เป็นกลุ่มย่อยที่มีความ
เกี่ยวข้องกันทางสถิติ จากการวิเคราะห์สามารถระบุได้ 5 รายการ พร้อมทั้งค่าเฉลี่ยของความถี่ในขั้นตอนการ
ดูแลรักษาอาคารเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดให้ดังแสดงใน (Table 2)
จากค่าเฉลี่ยที่แสดงใน Table 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลอาคารดูแลรักษาสภาพภายนอกอาคารน้อยที่สุด
ประกอบด้วย การตรวจสอบและซ่อมแซมงานทาสีเบื้องต้น การตรวจสอบรอยแตกร้าวของผนัง การตรวจสอบ
และซ่อมแซมงานไม้เบื้องต้น และตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟและท่อร้อยสายไฟ ในขณะที่การดูแล
รักษาอาคารประจาวันได้รับการปฏิบัติมากที่สุด แต่หากพิจารณาลาดับค่าเฉลี่ยรวมแล้วจะพบว่าการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการปฏิบัติน้อยที่สุดเป็นขั้นตอนที่จาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือมีทักษะเฉพาะเพื่อมาปฏิบัติงาน
เช่นงานทาสี งานเช็ดกระจกภายนอกอาคาร การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
Table 2 Maintenance practices
Maintenance practices
Exterior building maintenance
Inspect building paintings
Restore cracks and blemishes on building exterior
Keep all wooden parts freshly
Make sure that cables and conduits are firmly attached to walls or beams, and that nothing is hanging from them
High location maintenance
Clean exterior building glass
Regular AC maintenance (Clean filters, Check fan belt tension and hose connections for leaks and cracks)
Clean Interior building glass and pest control
HVAC services (Duct repair and replacement, Thermostat installation and repair, Indoor air-quality solutions)
Clean high location (i.e. cobweb sweep, bulb wipe etc.)
Building components maintenance
Lubricate all hinge and lock mechanisms frequently, especially in wet or cold weather
Check latches and locks of all windows and doors, and repair and replace immediately
Check condition and safety (i.e. wire, duct etc.)
If your building has fuses rather than circuit breakers, replace fuses a needed and keep a good supply available
Clean drains and keep them clear
Inspect wiring periodically and eliminate any fire hazards
Repair leaky faucets as they’re reported
Check operation of appliances and lighting
Air conditioner tune up (Inspect coolant levels and pressure, tighten wiring, contacts, capacitors and relays)
Other building maintenance
Clean roof and terrace
Ensure that lights and air conditioner are turned on and off at proper times
Check for plumbing leaks
General Building maintenance
Garbage collection
Regular cleaning (Clean the sidewalks, Mop the entrance and vestibule daily.)

Mean
3.32
3.15
3.32
3.32
3.51
3.45
3.19
3.32
3.45
3.45
3.85
3.67
3.21
3.45
3.47
3.51
3.60
3.70
3.89
3.91
4.26
3.70
3.53
3.72
3.85
4.47
4.38
4.55

Rank
1
1
5
6
12
2
2
4
9
7
17
3
3
8
10
11
14
15
19
20
21
4
13
16
18
5
22
23

ขั้นตอนที่สองจะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอุปสรรคและขั้นตอนในการดูแลรักษาอาคาร
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlations) และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง
แบบหลายตัวแปร (Multiple Linear Regression Analysis) (Table 3, 4)
Table 3 Correlations Analysis
Organization
Cultural
Design
Finance
** significant = 0.01

Organization
1
.341*
.387**
.530**
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Cultural

Design

Finance

1
.363*
.205

1
.376**

1
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Table 4 Multiple Linear Regression Analysis
Beta

Exterior building maintenance
Organization
Design
High location maintenance
Organization
Building components maintenance
Organization
Design

0.305
0.413
0.530
0.364
0.399

Adj.R2
0.332

F
12.431

0.265

17.558

0.377

14.915

จากการวิ เคราะห์ ส หสัม พั นธ์ แ ละความถดถอยเชิ ง เส้นแสดงให้เห็ นว่ า อุ ป สรรคด้ า นงบประมาณมี
ความสัมพันธ์กับอุปสรรคด้านองค์กรและการออกแบบอย่างมีนัยสาคัญ และอุปสรรคทั้งสองด้านดังกล่าวเป็น
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการดูแลรักษาอาคารที่เป็นปัญหาทั้ง 3 รายการ ได้แก่ การดูแลรักษาสภาพ
ภายนอกอาคาร การดูแลรักษาอาคารบริเวณที่สูง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบอาคาร แต่เป็นที่น่าสังเกต
ว่าอุปสรรคด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมากที่สุดจากการวิเคราะห์ปัจจัยในขั้นตอนแรกกลับพบว่าไม่
ส่งผลโดยตรงกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นปัญหาทัง้ 3 รายการดังกล่าว
ผลการสัมภาษณ์ผู้ดูแลอาคาร ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอุปสรรคในการดูแลรักษาอาคารเกิดจาการที่ผู้ใช้
อาคารคิดว่าหน้าที่ในการดูแลรักษาอาคารเป็นของผู้ดูแลอาคารเท่านั้น ขาดจิตสานึกในการเป็นเจ้าของอาคาร
จึงไม่ได้ให้ความสาคัญในการดูแลรักษาอาคาร เช่น ผู้ดูแลอาคารรายหนึ่งกล่าวว่า “นักศึกษาหลังเรียนเสร็จใน
แต่ละรายวิชา ไม่ได้สนใจช่วยปิดเครื่องปรับอาคาร ปิดไฟ ปิดโปรเจคเตอร์ หรือแม้แต่อุปกรณ์ในห้องน้าที่พังชารุด
ก็ไม่เคยได้รับการแจ้งซ่อมจากนักศึกษาเลย เพราะพวกเขาคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ อย่ างมาก
ใช้อาคารไม่เกิน 4 ปี ก็จบการศึกษาออกไป” ในส่วนขั้นตอนการดูแลรักษาอาคาร ให้ความเห็นว่า “เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาปฏิบัติงานตามที่เคยปฏิบัติต่อๆกันมา” และสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหาร ให้ความเห็นว่า “อยากได้รับการอบรมขั้นตอนการดูแลรักษาอาคารอย่างถูกต้องหรือรับเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ในการดูแลรักษาอาคารโดยตรงมาช่วยทางานเพราะปัจจุบันตนเองไม่ได้มีความรู้ในการดูแลรักษา
อาคารโดยตรงเพียงแต่ได้รับมอบหมายหน้าที่มา”

สรุป
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบขั้นตอนการดูแลรักษาอาคาร
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาจากแบบสอบถาม ตลอดจนการสั ม ภาษณ์ ผู้ ดู แ ลอาคารใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสรุปผลกระทบของขั้นตอนการดูแลรักษาอาคารที่มีสาเหตุจากอุปสรรคใน
การดูแลรักษาอาคารทั้ง 4 รายการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาอาคาร
ของอาคารอื่นๆต่อไป
อุปสรรคด้านองค์กร
อุปสรรคด้านองค์กรส่งผลต่อการซ่อมแซมสภาพภายนอกอาคาร (β=0.305) การดูแลรักษาอาคารและ
ท าความสะอาดบริ เ วณที่ สู ง ( β =0.530) และการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละชิ้ น ส่ ว นประกอบอาคาร
(β=0.364) องค์กรมีผลกระทบอย่างมากต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นปัจจัย ที่มีอิทธิพลที่สุดต่อการ
กาหนดทิศทางของการดูแลรักษาอาคาร Dahle and Neumayer (2001) พบว่าฝ่ายบริหารที่ยังขาดความเอาใจ
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ใส่และไม่รับรู้ถึงผลกระทบของอาคารที่ขาดการดูแลรักษา ส่งผลไปยังความไม่แน่นอนของงบประมาณในการ
ดูแลรักษาเพราะขาดระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การขาดเอกสารสาคัญหลังการส่งมอบอาคาร เช่น
คู่มือดูแลรักษางานระบบต่างๆ สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า “คู่มือสาหรับดูแลรักษาอาคารและงานระบบ
ต้องจัดทากันเอง ไม่ได้รับมอบเอกสารที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานเลยหลังจากส่งมอบอาคาร” ช่องทางการแจ้ง
ปัญหาและติดตามผลของผู้ใช้อาคาร สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า “นักศึกษาหลังเรียนเสร็จในแต่ละ
รายวิชา ไม่ได้สนใจช่วยปิดเครื่องปรับอาคาร ปิดไฟ ปิดโปรเจคเตอร์ หรือแม้แต่อุปกรณ์ในห้องน้าที่พังชารุดก็ไม่
เคยได้รับการแจ้งซ่อมจากนักศึกษาเลย” นอกจากนั้นยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในการดูแลรักษาอาคาร
โดยตรง สังเกตได้จากผู้ตอบสอบถามจากหลายๆอาคาร มีวุฒิการศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรี หลายๆท่าน
เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาหรือหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ดูแลอาคาร แสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความสาคัญต่อการมี
อยู่ของผู้ดูแลรักษาอาคาร ผู้ดูแลรักษาอาคารบางท่า นทาหน้าธุรการ ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูแลรักษา
อาคารเพราะขาดทักษะความรู้ความสามารถที่จาเป็น และยังต้องทาหลายหน้าที่ในคนๆเดียว Moseki et al.
(2011), Richardson and Lynes (2007) พบว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่สนับสนุนหน่วยงานด้านการดูแล
รักษาอาคารเพราะมองว่าการดูแลรักษาอาคารใช้งบประมาณที่สูง ไม่คุ้มค่า และไม่ตระหนักถึงผลกระทบของ
อาคารที่ขาดการดูแลรักษาอาคาร
อุปสรรคด้านการออกแบบ
อุปสรรคด้านการออกแบบส่งผลต่อการซ่อมแซมสภาพภายนอกอาคาร (β=0.413) และการซ่อมแซม
อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบอาคาร (β=0.399) เป็นที่แน่นอนว่าหากอาคารได้รับการออกแบบที่ไม่ดีหรือไม่
เหมาะสมย่อมส่งผลต่อการดูแลรักษาอาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Al-Hammad et al. (1997) ระบุว่า
ข้อผิดพลาดจากการออกแบบอาคาร เช่น การออกแบบโครงสร้างและงานระบบท่อที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
งานซ่อมบารุง การออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้วัสดุตกแต่งภายนอกที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อ
งบประมาณที่สูงโดยไม่จาเป็นและความยากลาบากในการดูแลรักษาอาคาร Moseki et al. (2011) ได้ระบุว่า
ผู้ดูแลควรมีส่วนร่วมในขั้นตอนการออกแบบอาคารจนกระทั่งส่งมอบ เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารข้อมูลต่างๆที่ได้รับ
เพียงพอต่อการนาไปใช้ปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไขอุปสรรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาอาคาร
การที่อุปสรรคด้านงบประมาณและวัฒนธรรม ไม่มีผลกระทบโดยตรงโดยตรงกับขั้นตอนการดูแลรักษา
อาคาร ไม่ได้แสดงว่าไม่สาคัญแต่เป็นไปได้ว่าทั้งสองรายการเป็นสาเหตุให้เกิดอุปสรรคด้านองค์กรและการ
ออกแบบเช่นข้อมูลการรื้อถอนอาคารศาลฎีกาในข้างต้น การแก้ไขอุปสรรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา
อาคารจึงต้องคานึงถึงอุปสรรคทั้งสองรายการดังกล่าวด้วย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงปริมาณ (ดังแสดง
ในตารางที่ 3 และ 4) ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ดูแลอาคาร จึงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาอาคาร ดังนี้
เชิงนโยบาย
กาหนดนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลรักษาอาคาร ในส่วนของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ยังเป็นปัญหาต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลรักษาอาคารในด้านงานระบบต่างๆ และจัดทาสัญญาการ
ดาเนินงานซ่อมบารุงเป็นประจาทุกปี เช่น เช็ดกระจก ทาความสะอาดในที่สูง ทาสี เป็นต้น ให้ชัดเจนเช่นเดียวกับ
สัญญาจัดจ้างการดูแลรักษาอาคารประจาวัน
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การออกแบบอาคารจาเป็นต้องจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอาคารทั้งฝ่ายผู้ใช้อาคารได้แก่ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้อาคารทั่วไป และฝ่ายดูแลรักษาอาคาร ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องการใช้ประโยชน์ของ
อาคารเพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอาคารสาหรับฝ่ายผู้ใช้อาคารและเพื่อการปฏิบัติงานดูแลรักษา
อาคารของฝ่ายดูแลรักษาอาคาร
พัฒนาความรู้ความสามารถผู้ดูแลอาคารในการดู แลรักษาอาคารให้เหมาะสมและได้มาตรฐานหรือ
แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ด้านการดูแลรักษาอาคารโดยเฉพาะเข้ามาดาเนินงาน
การปฏิบัติงาน
ฝ่ายปฏิบัติงานต้องประเมินสภาพความเสียหายของอาคารและได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้อาคารเป็นประจา
ทุกปี เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการจัดตั้งงบประมาณการดูแลรักษาอาคาร และเพื่อเป็นการวางแนวทางในอนาคตสาหรับ
อาคารที่สร้างใหม่

ข้อจากัดของการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้มีข้อจากัดหลายประการ ประการแรกกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้มีจานวนไม่มาก
เนื่องมาจากจานวนประชากรมีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามหลักสถิติได้ ประการที่สอง
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้รายงานข้อมูลโดยตรง (Self – Report)
ประการสุดท้ายคือเรื่องผลการศึกษาแม้ว่าจะมีการเสนอแนวทางการแก้ไขอุปสรรคที่มีผลต่อการดูแลรักษา
อาคารไว้ในช่วงท้ายของการศึก ษา หากแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดูแลรักษาอาคารมากน้อยเพียงใด เนื่องจากความแตกต่างของสภาพและข้อจากัดของการดูแลรักษา
อาคารแตกต่างกันออกไปตามแต่ละอาคาร การศึกษาต่อไป อาจจะมุ่งเน้นไปที่การเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ
องค์กรโดยตรง เพื่อจะหาสาเหตุที่องค์กรเป็นอุปสรรคหลักต่อการดูแลรักษาอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
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การศึกษาผลกระทบของตัวความต้ านทานปรับหน้ าคลื่นที่มีผลต่ อ
ค่ าแรงดันพุ่งเกินของรู ปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ 1.2/50µs
The Effects of the Front Resistor that Affect
Overshoot of 1.2/50 µs Impulse Voltage Waveform
กวิตม์ มีเจริญ1* และ ศุภกิตติ์ โชติโก1
Kavit Meecharoen1* and Supakit Chotigo1

บทคัดย่ อ
บทความฉบับนี ้นาเสนอการแก้ ปัญหาแรงดันพุ่งเกิน(Overshoot) ของรู ปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ 1.2/50 µs
ของเครื่ องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์ สาเหตุหลักมาจากการออสซิลเลชั่น (Oscillation) ของวงจรเครื่ องกาเนิ ด
แรงดันอิมพัลส์ พบว่าตัวแปรหลักที่ทาให้ เกิดการออสซิลเลชัน่ ของรู ปคลื่นคือค่าความเหนี่ยวนา (L) ที่มีอยู่ในค่า
ความต้ านทานปรับหน้ าคลื่น (Rd) ดังนันเพื
้ ่อลดความเหนี่ยวนา บทความนีไ้ ด้ ออกแบบตัวต้ านทานโดยนาลวด
ความต้ านทานแต่ล ะขนาดมาพัน โดยใช้ วิธี ก ารพัน สวนทางกัน เพื่ อให้ ส นามแม่เหล็ก ที่ เกิ ดขึน้ นัน้ หัก ล้ างกัน
หลังจากนันน
้ าตัวต้ านทานที่ได้ ไปขนานกัน 2 ตัวอีกครัง้ หนึง่ เพื่อให้ ได้ ค่าความต้ านทานตามที่ 18 Ω, 21 Ω, และ
25 Ω โดยค่าความเหนี่ยวนาที่มีค่าตังแต่
้ 1.8-7.0 µH โดยเครื่ องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์ในปั จจุบนั มีตวั ต้ านทาน
หน้ าคลื่น ซึง่ มีค่า R = 18 Ω, L = 4 µH และมีแรงดันพุ่งเกินอยู่ที่ 10.4% ในบทความนี ้ได้ ทาการปรับค่าความ
ต้ านทานตามที่ได้ กล่าวมาและพบว่า ค่าความต้ านทาน R = 25 Ω, L = 2.5 µH มีผลของค่าแรงดันพุ่งเกินมีค่า
ลดลงเหลือ 0.3% จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าตัวความต้ านทานปรับหน้ าคลื่นที่มีออกแบบใหม่นนั ้ ช่วยแก้ ปัญหาค่า
แรงดันพุ่งเกินที่เกิดขึ ้นในวงจรแรงดันอิมพัลส์ได้

ABSTRACT
This paper presents the method to solve the overshoot of 1.2/50 us impulse voltage waveform
of the impulse voltage generator. The main cause is due to oscillation of impulse voltage generator
circuit. The main variable for causing the oscillation is the inductance of the front resistor (Rd).
Therefore, to reduce this inductance, this paper designs the new front resistor by wiring the
resistance wire each size in opposite way then connecting two of the new resistor in parallel to get the
front resistor with the value of 18 Ω, 21 Ω, and 25 Ω. These resistors have the value of inductance in
the range of 1.8-7.0 µH. The existing impulse voltage generator uses the front resistor which has R =
18 Ω, L = 4 µH. And, it has the overshoot of 10.4%. This paper changes the value of this front resistor
and finds that the front resistor with the value of R = 25 Ω, L =2.5 µH. The overshoot also reduces to
0.3%. Finally, it can concludes that the new front resistor design can reduce the overshoot of impulse
voltage waveform in the impulse voltage generator.
Key words: Impulse Voltage, Overshoot, Inductance
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คานา
ปั จจุบนั เครื่ องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์4ชันขนาด
้
400 kV 8 kJ [3] ที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนการ
สอนและใช้ ในการทดสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆซึ่งในรู ปคลื่นของเครื่ องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์มีผลของการ
เกิดออสซิลเลชัน่ (Oscillation) และแรงดันพุ่งเกิน (Overshoot) โดยมีอตั ราส่วนค่าแรงดันพุ่งเกินอยู่ที่ 10.4% ซึง่ มี
ค่าองค์ประกอบต่างๆในวงจรดังนี ้ ตัวเก็บประจุอิมพัลส์ (Cs) ในแต่ละชันเท่
้ ากับ 0.4 µF, ตัวเก็บประจุโหลด (Cb)
เท่ากับ 5 nF,ความต้ านทานปรับหน้ าคลื่น (Rd) ในแต่ละชันเท่
้ ากับ 18 Ω, และความต้ านทานปรับหางคลื่น (Re)
ในแต่ละชันเท่
้ ากับ 180 Ω โดยทดสอบที่ค่าระดับแรงดันต่างๆดังรู ปที่ 1 ซึ่งในความต้ านทานนันจะมี
้
ค่าความ
เหนี่ยวนาเกิดขึ ้นด้ วยจึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์เกิดการออสซิลเลชัน่ และการเกิดแรงดันพุ่งเกิน

Figure 1 effect overshoot of impulse voltage wave form
ด้ วยเหตุนี ้ จึงนาไปสู่การวิจยั ศึกษาผลกระทบของตัวต้ านทานปรับรู ปคลื่น ที่ส่งผลต่อแรงดันพุ่งเกินของ
รู ปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ 1.2/50 µs เพื่อจะได้ แก้ ปัญหาแรงดันพุ่งเกินที่เกิดขึ ้นในรู ปคลื่น โดยจะทาการศึกษาและ
แก้ ไขผลกระทบของการเกิดค่าแรงดันพุ่งเกิน ในระบบเครื่ องกาเนิดแรงดันที่เกิดจากค่าความเหนี่ยวนาของระบบ
เครื่ องกาเนิด ทังนี
้ เ้ พื่อจะได้ นาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการปรั บปรุ งและพัฒนาในการสร้ างเครื่ องกาเนิดแรงดัน
อิมพัลส์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
วงจรเครื่ องกาเนิดแรงดันอิมส์ พัลส์ หลายขัน้
เครื่ องกาเนิดแรงดันอิมพัลส์ แบบหลายขัน้ โดยใช้ วงจรสร้ างแรงดันอิมพัลส์ ตามหลักการของวงจร
มาร์ กซ์ (Marx’s circuit) (สารวย , 2549) ดังรู ปที่ 2 ความหมายของสัญลักษณ์ ในวงจร จะเหมือนกับวงจร
พื ้นฐานในวงจรรู ปที่ 1 ตัวเก็บประจุ Cs’ ทุกตัวจะได้ รับการอัดประจุในลักษณะที่ต่อกันแบบขนานด้ วยแรงดัน U0’
เมื่อส่งสัญญาณพัลส์ผ่านไกสวิตซ์ ทาให้ สปาร์ กแกปของขันแรกท
้
างานก่อน สปาร์ กแกปขันต่
้ อๆไปก็จะเกิดสปาร์
กตามลาดับ เป็ นผลให้ ตวั เก็บประจุ Cs’ ทัง้ หมดต่อกันแบบอนุกรม และได้ แรงดันสูงเป็ นทวีคูณของจานวนขัน้
เมื่อสปาร์ กแกปเกิดสปาร์ กหมดทุกคู่ Cs’ จะต่อกันเป็ นอนุกรม ฉะนัน้ Cb จะได้ รับประจุผ่านความต้ านทานหน่วง
Rd’ ต่อกันแบบอนุกรม และในที่สดุ ทัง้ Cs’ และ Cb ต่างก็จะดีสชาร์ จปล่อยประจุผ่าน Re’ และ Rd’ ต่อไป ค่า
องค์ประกอบต่างๆ ถ้ าคิดเทียบให้ เป็ นวงจรขันเดี
้ ยว ดังวงจรพื ้นฐานจะได้ คา่ รวมดังนี ้
ความสัมพันธ์ของขนาดแรงดันที่สามารถสร้ างได้ ดงั สมการที่ (1)
(1)
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ความสัมพันธ์ของค่าเก็บประจุอิมพัลส์ตอ่ ชันดั
้ งสมการที่ (2)
(2)

ความสัมพันธ์ของค่าความต้ านทานปรับหน้ าคลื่นและหลังคลื่นดังสมการที่ (3) และ (4)
(3)
(4)
เมื่อ

U0

คือ ค่าแรงดันอัดประจุกระแสตรง
คือ ค่าเก็บประจุอิมพัลส์
คือ จานวนขัน้
คือ ความต้ านทานปรับหน้ าคลื่น
คือ ความต้ านทานปรับหางคลื่น

Cs

n
Rd
Re

U0’
Cs’
Cb
Rd’
Re’

คือ ค่าแรงดันอัดประจุกระแสตรงต่อขัน้
คือ ค่าเก็บประจุอิมพัลส์ตอ่ ขัน้
คือ ค่าเก็บประจุโหลด
คือ ความต้ านทานปรับหน้ าคลื่นต่อขัน้
คือ ความต้ านทานปรับหางคลื่น
1

Rd"

2

2
Rd'4
0
1

2

2

SG4

Re'4

Cs4
2

1

1

1

2

2
RL4

Rd'3

0
1

1

2

2

SG3

Re'3

Cs3
2

1

1

1

2

2

2
RL3

Rd'2
0
1

1

2

1

1

Cb
2

2

SG2

Re'2

Cs2
2

1

1
Re"

1

2

2
RL2

Rd'1
0
1

1

2

SG1
Cs1
2

1

1
2
Re'1
1

2
RL1
V1
1

DC

0

Figure 2 circuit impulse voltage generator 4 step by OrCAD program
การคานวณหาความต้ านทานปรั บรู ปคลื่น
ตัวต้ านทานที่ทาหน้ าที่ปรับหน้ าคลื่น Rd และปรับหางคลื่น Re จะกาหนดด้ วยรู ปคลื่น 1.2/50 µs ค่า
เก็บประจุอิมพัลส์ Cs และค่าเก็บประจุโหลด Cb ซึ่งสามารถคานวณหาได้ จากสมการสามารถคานวณความ
ต้ านทานของช่องคาบเวลาหน้ าคลื่น(T1)ได้ ตามสมการที่ (5)
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(5)

และสามารถคานวณความต้ านทานของช่วงคาบเวลาหลังคลื่น(T2) ได้ ตามสมการที่ 6
(6)

ซึง่ ค่า k1 และ k2 เป็ นค่าคงตัวขึ ้นอยู่กบั รู ปคลืน่ โดยที่คา่ k1 และ k2 ในรู ปคลืน่ แรงดันอิมพัลส์ 1.2/50 µs นันจะมี
้
ค่าคงตัวดังนี ้
k1 = 0.73 และ k2 = 2.96
การคานวณที่กล่าวมาข้ างต้ น ถือว่าวงจรที่ใช้ คานวณไม่มีค่าความเหนี่ยวนา (L) ในทางปฏิบตั ิรูปคลื่นที่ได้ มกั จะ
แตกต่างไปจากทฤษฎีโดยเฉพาะค่าเวลาช่วงหน้ าคลื่นและค่ายอดแรงดัน เนื่องจากค่าความต้ านทานที่ทาขึ ้นมา
นันมั
้ กจะมีคา่ ความเหนี่ยวนาเกิดขึ ้นซึง่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยค่าความเหนี่ยวนานี ้จะทาให้ เกิดออสซิลเลชัน่ ได้ และ
จะเกิดผลมากหรื อน้ อยนัน้ ขึน้ อยู่กับค่าความเหนี่ยวนาที่มีอยู่ซึ่งจะต้ องมีการคานวณค่าความต้ านทาน Rd นัน้
ใหม่ได้ ตามสมการที่ (7)
√ (

)

(7)

การพันตัวความต้ านทาน Rd และ Re
ความต้ านทานของ Rd และ Re มีคุณสมบัติคือการปรั บ รู ปคลื่น ของแรงดัน อิมพัลส์ ซึ่งควรที่ จะต้ อง
ออกแบบเพื่อให้ ไม่ให้ มีคา่ ความเหนี่ยวนาหรื อให้ มีค่าความเหนี่ยวนาให้ น้อยที่สดุ และสามารถทนค่ากาลังไฟฟ้า
ให้ ได้ (สารวย , 2535) โดยการออกแบบความต้ านทานจะให้ ลวดความต้ านทานเปลือยมาต่อขนานกันเพื่อให้ ได้
ความต้ านทานที่เหมาะสมและลดค่าความเหนี่ยวนาที่เ กิดจากภายในขดลวด จากนัน้ ให้ นามาพันบนกระบอก
แกนพีวีซี และระหว่างชันการพั
้
นของขดลวดต้ องขันด้
้ วยฉนวนซึง่ จะใช้ เส้ นเอ็นไนล่อน โดยพันสองชันสวนทางกั
้
น
เพื่ อเป็ นการลดค่าความเหนี่ ย วน าให้ หัก ล้ างกัน เมื่อพันชัน้ แรกเรี ยบร้ อยจะต้ องขัน้ ด้ วยฉนวนที่ ส ามารถทน
กาลังไฟฟ้าสูงๆได้ แล้ วจึงพันชันที
้ ่สอง และในการพันแต่ละชันต้
้ องให้ ได้ คา่ ความต้ านทานให้ ใกล้ เคียงกันมากที่สดุ
เพื่ อที่ ใ ห้ กระแสไฟฟ้าในแต่ละชัน้ ไหลผ่านได้ เท่ าๆกัน โดยขดลวดที่ ใ ช้ ในการพัน ความต้ านทานจะใช้ ข นาด
ดังต่อไปนี ้ดังตารางที่ 1 โดยจะมีคา่ ความต้ านทานและค่าความเหนี่ยวนาที่อยู่ในเส้ นลวดต่างกันไป
Table 1 resistance and inductance of resistance wire
Size resistance wire
(No.)
24
27
32

Resistance
(Ω/m)
5.1
11.4
36.2

โดยได้ มีการออกแบบให้ พนั ตัวความต้ านทานแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะดังนี ้
1. ใช้ ลวดเบอร์ 24 พันค่าความต้ านทานที่ 36 Ω, 42 Ω และ50 Ω
2. ใช้ ลวดเบอร์ 27 พันค่าความต้ านทานที่ 36 Ω, 42 Ω และ50 Ω
3. ใช้ ลวดเบอร์ 32 พันค่าความต้ านทานที่ 36 Ω, 42 Ω และ50 Ω
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inductance
(µH/m)
2.4
2.4
4.0
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โดยตัวต้ านทานที่พนั ขึ ้นมาจะต้ องมีความทนต่อพลังงานที่ไหลผ่านได้ ด้วย ซึง่ พลังงานที่ป้อนผ่านความต้ านทาน
ที่เกิดขึ ้นในเวลาสันๆนั
้ นท
้ าให้ เกิดอุณหภูมิที่สงู ขึ ้น ขดลวดที่ใช้ จงึ จาเป็ นต้ องทนพลังงานความร้ อนที่เกิดขึ ้นได้ ด้วย
โดยสามารถคานวณได้ จากสมการที่ (8)
(8)

เมื่อ

W
m
c
ΔT

คือ พลังงานที่ป้อนผ่านความต้ านทาน (kJ)
คือ มวลสารของเส้ นลวดที่ประกอบเป็ นความต้ านทาน
คือ ความจุความร้ อนจาเพาะ (kJ/kgºK)
คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นเป็ น ºC

Figure 3 structure wiring of resistance wire
การติดตัง้ ค่ าความต้ านทาน
หลังจากพันตัวความต้ านทานเรี ยบร้ อยแล้ วจะต้ องติดตังตั
้ วความต้ านทาน โดยให้ ตวั ความต้ านทานทัง้
2 ตัวขนานกันในแต่ละชันเพื
้ ่อที่จะได้ ค่าความต้ านทานปรับหน้ าคลื่น (Rd) ดังรู ปที่ 4 เพราะด้ วยขนาดลวดเบอร์
27 และ 32 ที่ใช้ พนั ตัวความต้ านทานนันมี
้ ขนาดเล็กทาให้ ทนพลังงานที่ป้อนผ่านความต้ านทานไม่เพียงพอ จึง
ต้ องทาการขนานตัวความต้ านทานดังกล่าว

Figure 4 installation resistor
เมื่อนาตัวต้ านทานที่มีค่า 36 Ω ,42 Ω และ 50 Ω มาขนานกันได้ ค่าความต้ านทานตามค่าที่กาหนดซึง่ จะได้ ค่า
ความเหนี่ยวนาดังตารางที่ 2 โดยค่าที่18 Ω ใช้ ค่าความต้ านทานจากวงจรเดิม ค่าที่ 21 Ω ได้ จากการคานวณหา
สมการที่ (5) และค่าที่25 Ω ได้ จากการทดลองโดยใช้ ข้อมูลตามทฤษฎีสมการที่ (7) ซึง่ จะต้ องนาค่าพารามิเตอร์ นี ้
ไปใช้ ใ นการจ าลองด้ วยโปรแกรมเพื่ อสังเกตุลัก ษณะของรู ป คลื่ น ก่ อนน าไปทดลองจริ งกับ ชุดเครื่ องก าเนิ ด
แรงดันอิมพัลส์
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Table 2 resistance and inductance from wiring of resistance wire
Size resistance wire
(No.)
24

27

32

Resistance of
resistor
36 Ω
42 Ω
50 Ω
36 Ω
42 Ω
50 Ω
36 Ω
42 Ω
50 Ω

Inductance of
resistor
8 µH
11 µH
14 µH
6 µH
7 µH
8 µH
3.5 µH
4 µH
5 µH

Parallel
resistance
18 Ω
21 Ω
25 Ω
18 Ω
21 Ω
25 Ω
18 Ω
21 Ω
25 Ω

Parallel inductance
4 µH
5.5 µH
7 µH
3 µH
3.5 µH
4 µH
1.8 µH
2 µH
2.5 µH

ผลการจาลองด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากการค านวณค่ า ความต้ านทานตามสมการที่ ( 5)และ(6)โดยมี ค่ า องค์ ป ระกอบต่ า งดั ง นี ้
Cs = 0.4µFและ Cb = 20nF จะได้ ค่า Rd = 21.2Ω และค่า Re = 163.0 Ω ซึ่งจะได้ รูปคลื่นแรงดัน
อิ ม พัล ส์ พื น้ ฐาน โดยลัก ษณะรู ป คลื่ น แรงดัน อิ ม พัล ส์ พื น้ ฐานนัน้ จะเป็ นลัก ษณะของรู ป คลื่ น ที่ ไ ม่ มี ผ ลของ
การเกิดออสซิลเลชัน่ เกิดขึ ้น(IEEE Std4 , 2013)

Figure 5 impulse voltage waveform without oscillations or overshoots calculate by equation
เมื่อจาลองการสร้ างแรงดันอิมพัลส์พืน้ ฐานโดยใช้ โปรแกรม ORCAD โดยค่าองค์ประกอบต่างๆที่ได้ จากการ
คานวณนันจะไม่
้
มีคา่ ความเหนี่ยวนาเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยลักษณะของรู ปคลื่นจึงเป็ นดังรู ปที่ 5 ซึง่ ในความเป็ นจริ ง
แล้ วจะต้ องมีค่าความเหนี่ยวนาที่อยู่ในตัวต้ านทานที่พนั อยู่ด้วย จากตารางที่ 2 จะได้ ค่าพารามิเตอร์ ดงั กล่าวมา
ใช้ ในการจาลองการสร้ างแรงดันอิมพัลส์ 1.2/50 µs โดยใช้ โปรแกรม ORCAD โดยเปรี ยบเทียบกับรู ปคลื่น
แรงดันอิมพัลส์ที่ได้ จากการคานวณดังรู ปที่ 6-8 และสามารถหาอัตราส่วนของแรงดันพุ่งเกินได้ จากสมการที่
(9) (M.Hinow,2010)
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(9)

เมื่อ

Ue คือ ค่าแรงดันทดสอบสูงสุดที่วดั ได้
Ub คือ ค่าแรงดันสูงสุดพื ้นฐาน(จาลองจากโปรแกรม)

Figure 6 impulse waveform of resistance 18Ω L=4µH, L=3µH, L=1.8µH

Figure 7 impulse waveform of resistance 21Ω L=5.5µH, L=3.5µH, L=2µH

Figure 8 impulse waveform of resistance 25Ω L=7µH, L=4µH, L=2.5µH
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อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการทดสอบ
(a)
(b)
(c)

(a)
(b)
(c)
(d)

Figure 9 testing circuit
Impulse generator 4 ชัน้ ขนาด 400kV 8kJ
Voltage divider ratio = 5000 : 1 Volt
Oscilloscope Tektronix TDS 340
LCR Meter ANDO TYPE AG-4311

ขัน้ ตอนการทดสอบ
เริ่ มโดยการตรวจสอบเครื่ องกาเนิดแรงดันอิมพลส์ให้ พร้ อมใช้ งาน หลังจากนันตั
้ งค่
้ าระยะแกปทรงกลมให้ ได้
แรงดันตามที่ต้องการแล้ วจ่ายแรงดันอิมพัลส์เพื่อเก็บผลการทดสอบที่คา่ แรงดันต่างๆ เมื่อทาการเก็บข้ อมูลแล้ วให้ ทาการ
เปลีย่ นตัวต้ านทานปรับหน้ าคลืน่ ที่ได้ เตรี ยมไว้ เพื่อจ่ายแรงดันอิมพัลส์แล้ วเก็บผลทดสอบที่คา่ แรงดันต่างๆต่อไปจนครบ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

Figure 10 waveform recorded
R = 18 Ω, L = 4 µH

Figure 11 waveform record
R = 18 Ω, L = 3 µH
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Figure 12 waveform record
R = 21 Ω, L = 2 µH

Figure 13 waveform record
R = 25 Ω, L = 2.5 µH

หลังจากได้ ทาการจาลองผลโดยให้ โปรแกรมOrCADได้ พบว่าลักษณะของรู ปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ค่าของ
แรงดันพุ่งเกิ นนัน้ ลดลงและเมื่อนาตัว ต้ านทานมาใช้ ในวงจรจริ งซึ่งจากรู ปที่ 10 ลักษณะของรู ปคลื่นนัน้ มีค่า
แรงดันพุ่งเกินสูงถึง 10.4% และเมื่อใช้ ค่าความต้ านทานที่ออกแบบโดยลดผลของค่าความเหนี่ยวนาลง18 Ω,
21 Ω และ25 Ω ผลของแรงดันพุ่งเกินมีค่าลดลงที่ 6.1%, 1.9%และ 0.3% ตามรู ปที่ 11-13 โดยสามารถหา
อัตราส่วนของแรงดันพุ่งเกินได้ จากสมการที่(9)
Table 3 Comparison ratio overshoot with base curve by OrCAD program
Size resistance
wire (No.)
24

27

32

resistance

inductance

Ue(kV)

T1/T2(µs)

Overshoot ratio

18 Ω
21 Ω
25 Ω
18 Ω
21 Ω
25 Ω
18 Ω
21 Ω
25 Ω

4 µH
5.5 µH
7 µH
3 µH
3.5 µH
4 µH
1.8 µH
2 µH
2.5 µH

346
334
323
330
321
313
323
316
311

0.8/48.8
0.8/56.2
1.0/54.6
0.8/48.4
0.8/56.2
1.1/54.4
0.8/48.4
0.8/56.4
1.1/54.6

10.4%**
7.2%
4.0%
6.1%
3.4%
1.0%
4.0%
1.9%
0.3%

** parameter of impulse waveform recorded R = 18 Ω, L = 4 µH
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การออกแบบและพัฒนาระบบรักษาตําแหนงและหลบหลีกการชนสําหรับอากาศหลายใบพัด ใน
สภาพแวดลอมที่กําหนด โดยใชวิธกี ารประมวลผลภาพ
Design and Development of the Position Holding and Collision Avoidance System for
Multirotor in a Fixed Environment Using Image Processing Techniques
ธนกร ขําวิไล1* ภานุกร แซตัน1 และ ไชยวัฒน กล่ําพล1
Thanakorn Khamvilai1*, Panukorn Seantan1 and Chaiwat Klampol1

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบรักษาตําแหนง และหลบหลีกการชนสําหรับอากาศ
ยานหลายใบพัด โดยใชการประมวลผลภาพจากกลองที่ติดตั้งบนเครื่องเปนระบบเสริม และทําการทดสอบการใช
งานจริงของระบบ ในสภาพแวดลอมควบคุม ระบบรักษาตําแหนงจะรักษาระยะหางที่ตองการจากวัตถุโดยใชตัว
ควบคุมพีไอดี สวนระบบหลบหลีกการชนจะหยุดการเคลื่อนที่และรักษาตําแหนงของอากาศยาน ในงานวิจัยนี้ได
ทําการออกแบบระบบตรวจจับวัตถุและระยะหางรวมถึงระบบรักษาเสถียรภาพและควบคุมอัตโนมัติ และจําลอง
ผลตอบสนองของอากาศยาน จากนั้ นจึงประยุกตใชกับอากาศยานจริง ในการทดลองอากาศยานจะรัก ษา
ตําแหนงที่ 2 ระยะหาง ไดแก 3 เมตร และ 4 เมตร จากวัตถุ อีกทั้งยังทดสอบระบบหลบหลีกการชนโดยใหนักบิน
ควบคุมเครื่องในทิศทางมุงเขาหาวัตถุ สําหรับผลการทดลองพบวาอากาศยานสามารถแยกแยะระหวางสิ่งกีด
ขวางกับ พื้นหลัง และรัก ษาตําแหนงตามระยะที่กําหนดได โดยความคลาดเคลื่ อนอยูที่ ±1 เมตร จากระยะ
ทดสอบทั้ง 3 เมตร และ 4 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิกคําสั่งจากนักบิน และหยุดการเลื่อนที่เองได

ABSTRACT
This research aims to design, and develop a position holding and collision avoidance systems
for multirotor by applying the image processing techniques, using an onboard camera, as an
additional sensor system other than accelerometers and rate gyro sensors. The position holding
system focused on reserving an arbitrary distance from the object using PID control. The collision
avoidance system concentrated on precluding the machine from crashing a target by halting its
motion while maintain the position with stabilization. The object detection system, mathematical model
and respond simulations of the aircraft were devised before actual experiments. This multirotor had to
retain its position in 2 distances---3 and 4 meters---away from the obstacle. Then, the pilot controlled
the vehicle direct to the obstacle. The results showed that this vehicle automatically distinguished
between the obstacle and the background, sustained its position within an error of ±1 meter at both
distance---3m and 4m, and took the authority over pilot’s signals, obviating imminent incidents.
Key Words: multirotor, PID control, position holding, collision avoidance, image processing
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คํานํา
ในอดีตอากาศยานหลายใบพัด(multirotor aircrafts) หรือมัลติโรเตอรนั้น เปนอุปกรณที่มีการใชงานใน
หลายดาน เชนทางการทหาร การสํารวจสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา (D. John et al., 2015) แตใน
ปจจุบัน ดวยเทคโนโลยีตัวรับรูหรือเซนเซอรที่พัฒนาแบบกาวกระโดด ทําใหมัลติโรเตอรราคาถูกลงมากจนทําให
ทุกหนวยงานสามารถเขาถึงไดโดยงาย สามารถพบเห็นไดทั่วไป เชน งานสํารวจปาไม, พื้นที่บุกรุก, สัตวปา,
ทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งกอสราง, งานถายภาพจากมุมสูง และงานสํารวจอื่นๆ สําหรับในการใชงานภายนอก
เหลานี้ระบบรักษาตําแหนงเดิมสามารถทํางานอยางแมนยําโดยใชขอมูลจากจีพีเอช (GPS) (G. Justin, 2012)
ถึงอยางไรก็ตามการใชมัลติโรเตอรในประเทศไทยนั้น สวนมากยังตองพึ่งพารานอุปกรณเครื่องบินเล็ก ซึ่งมี
แคระบบรักษาเสถียรภาพและระดับความสูง แตการบินในอาคารมีขอจํากัดคือไมสามารถใชระบบจีพีเอชไดและ
มีสิ่งกีดขวางมาเปนอุปสรรคในการบินอีก ซึ่งการบินในอาคารมีความจําเปนมากเชน การชวยเหลือผูประสบภัยที่
ติดอยูในสวนของอาคารที่ไมสามารถเขาไปสํารวจได นอกจากนี้การที่อากาศยานยังขาดความสามารถในการรับรู
และมองเห็นอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุตางๆ เชน พุงชนตนไม, อาคาร, สัตว หรือกระทั่งผูคน (D. John et al., 2015)
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีแนวคิดในการนําระบบประมวลผลภาพมาประยุกตใชกับอากาศยานมัลติโรเตอร
ระบบการประมวลผลภาพนั้นเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงานกันมานานกวา 10 ปแลว (Gonzalez et
al., 2007) โดยเบื้องตนเปนการนําภาพนิ่งมาทําการปรับแตงความสวางและความคมชัดเทานั้น แตดวย
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นการประมวลผลภาพสามารถทําไดถึงการนําภาพถาย หรือกระทั่งวีดิโอมาประมวลผลแลว
สามารถบอกขอมูลในภาพนั้นได เชน การถายภาพรหัสไปรษณียเพื่อเขาเครื่องคัดแยก, การจดจําลายนิ้วมือเพื่อ
ทําระบบสแกนลายนิ้วมือ และการตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งบนทองถนนเปนตน แตการประยุกตใชในอากาศ
ยานมัลติโรเตอรนั้นยังไมแพรหลายมากนัก (D. John et al., 2015)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ คณะผูจัดทําจึงไดใหความสนใจในการออกแบบระบบรักษาตําแหนง และปองกัน
การชนโดยใชการประมวลภาพ เพื่อมาศึกษาผลตอบสนองของมัลติโรเตอรเมื่อทําการบินรักษาตําแหนงอยู
ขางหนาสิ่งกีดขวาง โดยในเบื้องตนการทดลองนั้นจะทําการทดสอบบินในหองที่มีสภาพแวดลอมปด และมีสิ่งกีด
ขวางเพียงที่ทราบขนาดเพียงหนึ่งชิ้น ซึ่งสามารถนําไปประยุกตไดในภารกิจตางๆ เชน การสํารวจสายสงไฟฟา,
การปองกันการชนตนไมในการสํารวจปา, การเขาสูเปาหมายอัตโนมัติ, การเติมน้ํามันดวยตนเอง, การชวยเหลือ
นักบินในการลงจอด และการขนสงอาหาร (G. Justin, 2012)

อุปกรณและวิธีการ
การประกอบอากาศยานมัลติโรเตอร, จัดทําสภาพแวดลอม และทดสอบการบินเบื้องตน
นําอุปกรณตางๆซึ่งคลายกับกับทดลองของ D. John et al. (2015) และ G. Justin (2012) เชน กลอง,
วงจรควบคุม, มอเตอร, ตัวรับสัญญาณจากรีโมท, โครงอากาศยาน, ใบพัด และแบตเตอรรี่ มาประกอบกันขึ้นเปน
ลํามัลติโรเตอร (Figure 1) และทดสอบบิน ในหองขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 18 เมตร และสูง 2.5 เมตร ซึ่งทําการ
ควบคุมแสงสวาง, อุณหภูมิ, ไมมีกระแสลมรบกวน และใชกระดานขนาดกวาง 1.2 เมตร, ยาว 0.9 เมตร และยก
สูงจากพื้น 0.8 เมตรเปนสิ่งกีดขวาง (Figure 2) จับเวลาที่อากาศยานสามารถทําการบินได และตรวจสอบสภาพ
ความสึกหรอของอุปกรณหลังสิ้นสุดการบิน
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สําหรับตําแหน
แ งในการบินนั้นเลือกทํากการบินที่ระยะะ 3 เมตร และะ 4 เมตร เนื่อองจากเปนชวงระยะบริ
ง
เวณ
ณ
กึ่งกลางหองเมื่อหักลบพื้นที่ในการจัดเก็บโตตะ,เกาอี้ และออุปกรณการเรีรียนอื่นๆ เชน โปรเจคเตอร และกระดานน
ออกไปแลว ซึ่งการบินที่ตําแหนนงกึ่งกลางหองงนี้เปนชวงระยะที่เหมาะสมมที่กลองบนมั ัลติโรเตอรสามารถจับภาพ
วัตถุไไดทั้งวัตถุโดยไมหลุดออกจากกรอบ และะไกลเพียงพอจจากกําแพงและผูทําการทดลลอง ซึ่งจะสามมารถหยุดการร
บินไดทันหากเกิดอุอบัติเหตุ
สําหรับ ขอ กําหนดในกาารออกแบบ คื อ ความคาดดเคลื่อนของผผลตอบสนองขของการรักษาาตําแหนงอยู
ภายใตระยะ ± 1 เมตร
เ ซึ่งชวงความคลาดเคลืลื่อนนี้กําหนดจจากระยะ 1 เมมตรซึ่งเปนระยยะที่ใกลที่สุดที่กลองบนมัล
ติโรเตอรจะสามารรถทําการจับภาพวัตถุไดทั้งวัตถุโดยไมหลุดออกจากกรออบ ซึ่งหากมัล ติิ โรเตอรสามาารถทําการบิน
ะ าง 3 เมตตร และ 4 เมตตร มัลติโรเตอรรจะมีแนวโนม
รักษษาตําแหนงโดยยมีความคลาดดเคลื่อน ± 1 เมมตร ไดทั้งที่ระยะห
ที่จะสามารถทํากาารบินรักษาตําแหนงโดยมีคววามคลาดเคลืลือ่ น ± 1 เมตร ที่ระยะหางอื่นนๆดวยเชนกัน

C

B

A

Figuure 1 The muultirotor from left to right frront view (A), side view (BB) and top viiew (C)

B

A

Figuure 2 The fixeed environmeent from left tto right front view (A) andd side view (BB)
การอออกแบบระบบบตรวจจับสิ่งกีดขวางแลละ ประมาณรระยะหาง
ศึกษาการใใชเซนเซอรกลองที่ติดตั้งกับออากาศยานสําหรั
า บการสงภาพ และวิดีโออออกมาประมวลผลในวงจรร
แ
บตําแหนงศูนยกกลางของวัตถุ และคํานวณ
ณ
ควบบคุม โดยใชวิธีธีการประมวลภาพ มาใชทําการระบุ และตรวจจั
ณระยะหางนันจะทํ
้น าโดยบิน
ระยะะหางระหวางออากาศยานแลละวัตถุ โดยกาารทดสอบควาามแมนยําของงการประมาณ
อากาาศที่ตําแหนงตตางๆ 8 จุดหางจากกระดานน (Figure 3)
สําหรับขั้นตอนในการปร
ต
ะมวลผลภาพพและประมาณ
ณระยะหางนั้นอธิ
อ บายไดดังนี้
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1. ทําการนําภาพพจากกลองเขามาเป
า นภาพโโทนเทา (grayyscale) เนื่องจจากวาในการททดลองนี้จะพิจารณารู
จ
ปทรง
ของวัตถุเปนหลั
ห ก ดังนั้นการรทําภาพเปนโท
โทนเทาจะชวยเพิ
ย ่มความเร็วในการประมววลผล เพราะเปปนการตัดการร
ประมวลผลเรืรองสี
่ ออกไป (G
Gonzalez et al., 2007)
2. ทําภาพไบนารี่ี (binary im
mage) และคํา นวณหาขอบ (edge detecction) ของวัตตถุที่อยูในภาพพ โดยคํานวณ
ณ
จากอัตราการรเปลี่ยนแปลงของคาความเเขมของเม็ดสี (Gonzalez et al., 2007) ซึ ่งเปนวิธีการทีที่เหมาะสมในน
การทดลองนี้เนื
เ ่องจากวาวัตถุ
ต ที่ใชในการททดลองนั้นมีสเข
ี มกวาตัวพืนหลั
น้ ง
3. วางขอบเขตจจากเสนขอบทีที่ไดมาใหอยูในนรูปปดหลายยเหลี่ยม (polyygon) โดยรูปป ดหลายเหลี่ยมนี้จะไดมา
หลายรูป เนื่องจากวั
ง ตถุที่ใชนั้นเปนกระดาานจึงมีทั้งขาตัตั้งที่ความเขมสีแตกตางจากกตัวกระดาน อีกทั้งในรูปยัง
มีแผงหลอดไฟฟ จึงสงผลใหเกิ
เ ดรูปปดหลาายรูป
4. เนื่องจากทราบวาตัวกระดาานนั้นเปนสี่เหลีลี่ยมผืนผา ดังนั
ง ้นจึงสามารถกรองรูปปดอื ่นที่ไมสอดคลลองออกไปได
ก
ปปดที่ ถูกตองดวยกการหาพื้นที่รูป
และในการทดดลองนี้วัตถุเปนสิ่งที่มีขนาดดใหญสุดในกรรอบรูป จึงทําการหารู
ปดแตละอันที่เหลือ
5. เมื่อไดรูปปดที่สอดคลองกัับวัตถุแลว จึงงทําการหาพิกักัดจุดศูนยกลาางของรูปปดนั้ น โดยคํานวณ
ณหาคาเฉลี่ย
(mean) (กัลยา,
ย 2552) จากกพิกัดมุมทั้งสี่ ซึ่งจุดกึ่งกลางงนี้จะถูกใชเปนค
น าที่วัดไดในนระบบควบคุมของแกน
ม
x
6. ทําการประมาาณระยะหางของภาพจากขออเท็จจริงวา
 ขนาดภภาพหรือขนาดดของรูปปด (I, pixel2) แปรผผันตามขนาดววัตถุ (O, mm2 ) หรือ I α O
 ขนาดภภาพหรือขนาดดของรูปปด (I , pixel2) แปรผผกผันตามระยยะหาง (D, mmm) หรือ I α 1/D
ดังนั้น D = K··O/I โดยที่ K คือคาคงที่ของงเลนสกลอง (ffocal length)
ซึ่งระยะทางนีนีจ้ ะถูกใชเปนคคาที่วัดไดในระะบบควบคุมขอองแกน y

Figuure 3 The possition where the multirotoor was operatted in order to
t validate diistance data (top view)
การจําลองโมเดลลทางคณิตศาาสตร, หาสัมประสิทธิ์ฟงกกชันสงผานขของระบบ แลละจําลองผลตตอบสนอง
การสรางโมมเดลของสัญญาณรบกวน
ญ
และระบบควบบคุมแบบวงปด (closed-looop control system) ของ
ระบบบรักษาตําแหนนงและจําลองการทํางานขอองระบบดวยโปปรแกรม Matlaab Simulink ((Figure 4A)
ในการจําลองผลตอบสน
ล
นองของระบบนนั้น จําเปนตองทราบฟ
อ
งกชนถ
ัน ายโอน (traansfer function) (Kuo ett
al., 2009) ในการรหานั้นจะใชเครื
ค ่องมือ Systeem Identification Toolboox โดยมีหลักกการวาตองทรราบคาที่ใสให
ระบบบ (input) ซึ่งคือระยะ 3 เมมตร และ 4 เ มตรในการทดดลองนี้ และผลลตอบสนอง ((output) ซึ่งก็็คือพฤติกรรม
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ของมมัลติโรเตอรที่ได
ไ ทดสอบบินโดยชุ
โ ดควบคุมมพี (P-Controol) จากนั้นจึงทํทาการกําหนดดรูปแบบสมกาารของฟงกชัน
ถายโโอน ซึ่งในที่นี้ระบบจะอยู
ร
ในรู
น ปสมการกําลลังสอง (G. Juustin, 2012) และเมื
แ ่อไดคาสสัมประสิทธิ์ของระบบมาจึ
อ
ง
ทําการจําลอง (sim
mulation) โดยยวาดแผนภาพพแบบกลอง (block-diagraam) (figure 44B) และปรับชุชดควบคุมพีดี
(PD controller) จนระบบไดผลตตอบสนองที่ตองการแลวนําไปประยุ
า
กตใชกับมัลติโรเตออรที่ประกอบไไวตอไป

B

A

Figuure 4 Closed-loop simulattion from leftt to right Simuulink toolbox (A) and clossed-loop system (B)
การประยุกตใชระบบรั
ร
กษาตําแหน
า งกับอาากาศยาน แลละออกแบบรระบบหลบหลีลีกการชน
ในการปรับใช
บ ผลการจําลอง
า
นั้น จะทําการแปลงตัวควบคุมพี
ม ไอดีที่อยูในนโดเมนเวลาแบบตอเนื่อ ง
(conntinuous timee domain) หรือื s-domainn ไปสูโดเมนเววลาแบบไมตอเนื
อ ่อง (discreete time dom
main) หรือ zdom
main เนื่องจาากบอรดควบคุม (microcoontroller) นั้นเป
เ นอุปกรณดจิิ ติ อล จึงเหมมาะสมกับสัญญาณแบบไม
ตอเนืนื่องมากกวา (Kuo
(
et al., 2009) จากกนั้นจึงทําการบินทดสอบทีระยะ
่ร 3 เมตร และ 4 เมตรรหางจากวัตถุ
บันทึกผลตอบสนออง และเปรียบเที
บ ยบกับผลตตอบสนองที่ไดจากการจํ
จ
าลอง นอกจากนีจ้ จัั ดทําในสวนของระบบหลบ
หลีกกการชน ซึ่งเปปนระบบที่เพิ่มเติ
ม มตอจากรระบบรักษาตํตําแหนงอีกที โดยมีเงื่อ นไขขการทํางานตตามแผนภาพ
(Figuure 5)
Start
Pilot sends command to multirotor
m

Position hoolding system esttimates a distance
Colllision Avoidance System
Distan ce less than the desire
d
value?

Yes
Cancel ppilot’s command

No

Enable poosition hold system
m
No
Yes

Pilot’s manually return to normal mode?

Ennable Normal Fligght mode
Finish

Figuure 5 Flow chhart of how thhe collision aavoidance system would be
b enacted
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ผลแลละวิจารณผลการทดลอ
ล
ง
ผลกการออกแบบระบบตรวจจัจับสิ่งกีดขวางงและ ประมาาณระยะหาง
จากการใใชวิธีการประมมวลผลภาพมมาออกแบบระะบบตรวจจับวัวตถุ พบวาอาากาศยานสามมารถตรวจจับ
วัตถุที่ตองการได (Figure
(
6) จากนั้นนําขอมูลลที่ตรวจจับไดมาประมาณห
ม
าระยะหาง แลละคํานวณหาาคาความคาด
เคลื่ออน (Figure 7,, Table 1) พบบวายิ่งอากาศยยานเลื่อนที่ออกไปทางซ
อ
าย หรือทางขวามมากเทาไหร คคาความคลาด
เคลื่ออนก็จะยิ่งมากกขึ้นเทากัน แตตอยางไรก็ตามมจากขอมูลกรราฟ และการททดสอบสมมติติฐาน (hypothhesis testing)
โดยวิวิธี z-test (กัลยา, 2552) พบบวาผลตอบสนนองเมื่อเลื่อนทีที่ไปซายและขขวาที่ระยะหางงตางๆมีคาไมตางกัน

A

B

Figuure 6 Some reesults of obsstacle detectiion system frrom left to rigght position 1 (A) and possition 3 (B)

A

B

Figuure 7 Graph of
o Estimated Distance vs Time from leeft to right at 3 meters (A)) and at 4 meeters (B)
Tablle 1 Error between average of estimaated distancee and actual distance
d
of eeach positionn
Position
Actual disttance
Average disstance
% Erroor

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(77)
(8)
33000
44000
3100.4 28838.9 28400.4 3992.5 3798.8 33799.9 3705.4 3699.7
+3.35 --5.37 -5.332 -0.188 -5.03 -5.00 -7.37 -7.51

ผลกการจําลองโมเดลทางคณิตศาสตร
ต
และะผลการจําลอองของผลการตอบสนองขของระบบรักษาตําแหนง
จากการใชเครื่องมือ Sysstem Identiffication ทําใหหทราบคาสัมประสิทธิ์ของฟฟงกชันถายโออนของอากาศ
ยานน ซึ่งไดแก m, kx, cx, ky, แลละ cy มีคาเทาากับ 0.7578, 0.057, 0.0411, 20.374, แและ 2.434 ตาามลําดับ และ
จากผลการจําลองงจากเครื่องมือ Simulink พบวาระบบรัักษาตําแหนงแบบตัวควบคุคุมพีดี (PD-Coontrol) ซึ่งมี
578
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คาคงที่ของการคววบคุม (gain) ซึ่งไดแก Kpx, Kdx, Kpy, และ Kdy มีคคาเทากับ 2.3993, 7.246, 0.6695 และ
0.10037 ตามลําดับ ใหผลตอบสนองโดยรวมทีที่มีแอมพลิจูดนนอยกวาตัวคววบคุมแบบพี ( P-control) (FFigure 8)

A

B

s
from left to right att 3 m (A) andd at 4 m (B)
Figuure 8 The resspond simulaation of positiion holding system
ผลกการปรับใชระบบรั
ะ กษาตําแหนงกับอากกาศยาน และะผลการออกแบบระบบหหลบหลีกการชชน
จากการแปปลงโดเมนของงฟงกชันเวลาตตอเนื่องใหมาออยูในรูปฟงกชัชนั เวลาไมตอเน
เนื่องจะไดตัวควบคุ
ค มแบบพี
ดีในรูรูป PDx(z) = 31.42+29.022z-1 และ PDy((z) = 1.084++0.4148z-1 สําหรั
า บแกน x แและแกน y ตาามลําดับ และ
เมื่อททําการบินเก็บข
บ อมูล พบวาแมผลการจําลลอง (simulatioon) จะมีบางสวนที่แอมพลิลิจูดสูงเกิน ±1 เมตร แตผล
การตตอบสนองจริง (respond) เมื่อปรับใชชุดดควบคุมที่จําลองไว
ล นั้นมีแอมพลิ
อ จูดอยูในนขอบเขตของการออกแบบ
±1 เเมตร ที่ไดกําหนดไว
ห
(Figuree 9) นอกจากกนี้เพื่อดูผลการพัฒนาของระบบจึงทําการรเปรียบเทียบผลตอบสนอง
จริง (respond) ระหวางระบบบที่ใชชุดควบคุคุมพี และระบบที่ใชชุดควบคุมพีดี (Figurre 10) จะเห็ห็นไดวาระบบ
ควบคุมพีดีนั้นมัลติโรเตอรจะมีแอมพลิ
แ
จูดที่นออยกวาระบบคควบคุมพี ซึ่งสอดคลองกับผ ลการจําลองใน Figure 8

A

B

Figuure 9 The sim
mulation and actual respoond from left to right at 3 meters
m
(A) annd at 4 meteers (B)

B

A

Figuure 10 The acctual respond from left too right at 3 meters (A) andd at 4 meterss (B)
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สําหรับในสสวนของผลตอบสนองของระะบบหลบหลีกการชนนั้นอากกาศยานสามาารถทําการยกเลิกคําสั่งจาก
า
อนที
่อ ่เขาใกลวตัตถุ โดยมีระยะะหางนอยกวาคาที่กําหนดไวว (3 เมตร) แลละทําการหยุด
นักบินไดทันทีที่อากาศยานเคลื
การ เคลื่อ นที่ของออากาศยานเอองทันที จากนันั้ นจะหยุดรอตอไปจนกวาจะมีคําสั่งใหหมจากนักบินววาพรอมที่จ ะ
เปลี่ยยนไปทําการบิบินแบบปกติ (FFigure 11)

Figuure 11 the coollision avoidaance system from the leftt to right disaable (A) enabble (B)

สรุป
ระบบรักษาตํ
ษ าแหนงแลละหลบหลีกก ารชนสามารถพัฒนาขึ้นมาจากวิ
ม
ธีการ ประมวลผลภภาพ และการร
ประยยุกตใชชุดควบบคุม โดยเริ่มจากตรวจจั
จ
บวั ตถุ, หาจุดศูนย
น กลางวัตถุ และประมาณ
ณระยะหางระหหวางวัตถุและ
อากาศยาน พบวาอากาศยานส
า
สามารถกลับเเขาสูตําแหนงที
ง ่ตองการไดดดวยชุดควบคุ มพี แตมีแอมมพลิจูดสูงเกิน
กวาขขอบเขตที่กําหนดไว
ห
และเมืมื่อทําการประยยุกตใชตัวควบบคุมแบบพีดี ซึ่งออกแบบม าจากฟงกชันถายโอน และ
การจจําลองผลตอบบสนอง พบวาอากาศยานยั
อ
งงคงสามารถกลลับเขาสูตําแหหนงที่ตองการไได และมีแอมพพลิจูดที่ลดลง
สําหรับระบบหลบบหลีกการชน พบว
พ าเมื่ออากกาศยานเคลื่อนที่เขาใกลวตถุ
ัต มากกวาระยยะที่กําหนดไวว อากาศยานน
จะเขขาสูระบบรักษาตํ
ษ าแหนงเองอยางอัตโนมัตติิ โดยสามารถถยกเลิกคําสั่งจากรี
จ โมท และะหยุดการเคลือนที
่อ ่เองได

กิตติกรรมปประกาศ
ขอบคุณ หนวยวิจัย ISAAC Lab ศูนนยวิจัยและพัฒนาอากาศย
ฒ
านไรคน ภาคควิชาวิศวกรรรมการบินและ
อวก าศ คณะวิศวกรรมศาสตร
ว
ร มหาวิทยาลัลัยเกษตรศาสสตร และนายณัฐ วุฒิ เอื้อ ศศักดิ์สุ ภา นิสิตปริญญาตรีร
ง จัยนี้
ภาควิิชาวิศวกรรมมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมมศาสตร มหาาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร ในกการสนับสนุนงานวิ

เอกสารออางอิง
กัลยา วานิชยบัญชา.
ญ 2552. หลลักสถิต.ิ พิมพพครั้งที่ 11. บริริษัทธรรมสาร จํากัด, กรุงเททพฯ.
D. John, E. Miguuel, G. Matheew, L. James, Q. Jordan, R. Bills. 20155. Obstacle AAvoidance System for
UAVs Using Computter Vision. M
M.S. Thesis, California
C
State Polytechnnic Universityy.
Gonnzalez, R.C., R.E. Woods. 2007. Digitaal Image Processing. 3rd. Pearson Edducation Inc., New York.
G. Justin. 2012. Intelligent Daata Acquisitioon and Proceessing for Unmanned Aeerial Vehicless. M.S.
Thesis, Texas
T
Tech University.
U
Kuo, B.C., F.Golnaraghi. 20009. Automaticc Control Syystems. 9th. John
J Wiley & Sons Inc., New
N York.
580

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาพฤติกรรมสัญญาณทรานเซีย้ นต์ จากชุดทดสอบสัญญาณทรานเซีย้ นต์
ในระบบคาปาซิเตอร์ แบงค์
Transient behavior study from transient test set in capacitor bank system
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการนาเสนอการศึกษาสัญญาณชัว่ ขณะที่เกิดขึ ้นในขณะสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์เข้ าใช้ งานใน
แต่ละสเต็ป โดยมีการสร้ างชุดสาธิ ตระบบสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ จาลองระบบจริ งมาจากสถานีไฟฟ้าย่อยหนองจอก
เพื่อเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์พารามิเตอร์ ที่เกิดขึ ้นในขณะที่สวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ เข้ าใช้ งาน โดยศึกษาสัญญาณชัว่ ขณะที่มี
ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ากาลัง เช่น กระแสอินรัช แรงดันไฟฟ้าชัว่ ขณะและการแกว่งของความถี่ ในงานวิจยั นี ้ทาการศึกษา
การสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ทงหมด
ั ้ 2 กรณี ในกรณีที่ 1 ศึกษาการสวิตชิ่งเมื่อติดตังคาปาซิ
้
เตอร์ อย่างเดียว และกรณีที่ 2
ศึกษาการสวิตชิ่ งเมื่อมีตัวเหนี่ ยวนาค่าต่างๆติดตัง้ อนุกรมกับคาปาซิเตอร์ จากนัน้ นาผลการศึกษาทัง้ สองกรณี มา
เปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึง่ จะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการออกแบบระบบป้องกันคาปาซิเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ABSTRACT
This research presents a study on transient signal that occurs when switching capacitor in each step. An
experimental test bench of capacitor bank switching is built by downscaling Nong Chok substation. The practical
test set aims to collect data and to study transient signal, in capacitor bank switching, that has impact on the power
system such as inrush current, voltage transient and frequency oscillating. The research for switching capacitor
bank system focuses on two cases: the first is the case of pure capacitor and the second is the case of capacitor
connected with series inductance, in order to compare the results and phenomena occurred. The obtained results
could be finally beneficial in transient signal analysis and protection equipment design for capacitor bank system.
Key Words: Capacitor bank, Inrush current, Voltage
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คานา
สาหรับระบบไฟฟ้ากาลังในปั จจุบนั ได้ มีการติดตังระบบคาปาซิ
้
เตอร์ แบงค์เข้ าไปที่สถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่ม
มากขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน โดยคาปาซิเตอร์ หรื อตัวเก็บประจุไฟฟ้านัน้ จะมีหน้ าที่จ่ายกาลังรี
แอกทีฟให้ กบั ระบบ ในกรณีที่มีโหลดอินดักแตนซ์จานวนมากผลจากการติดตังคาปาซิ
้
เตอร์ ระดับแรงสูงที่สถานี
ไฟฟ้าย่อยนัน้ จะเป็ นการช่วยรั กษาเสถียรภาพทางไฟฟ้าเนื่ องจากแรงดันที่ ลดลงในช่วงโหลดสูงสุด อีกทัง้ ยัง
สามารถลดกาลังสูญเสีย และช่วยเพิ่ มความสามารถในการส่งกาลังของระบบ ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดการลงทุนใน
การก่ อ สร้ างระบบส่ ง หรื อสถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ย (Govind Gopakumar; Shehab Abdulwadood Ali, 2011;
SurawutT., 1999; M. Gerin., 2004; Tanuj Manglani, 2012)
ในการสวิตซิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์เข้ าใช้ งานในระบบ จะก่อให้ เกิดปั ญหาทางคุณภาพไฟฟ้าหลายอย่างที่
ต้ องคานึงถึง ในส่วนแรกคือ แรงดันเกินชัว่ ขณะ (Overvoltage transient) ซึง่ จะเกิดขึ ้นที่ตาแหน่งของคาปาซิเตอร์
ที่มีการสวิตชิ่งและคาปาซิเตอร์ ตวั อื่นๆ เนื่องมาจากปรากฏการณ์ ขยายตัวของแรงดัน (Voltage Magnification)
ส่วนที่สองคือกระแสชัว่ ขณะ (Current transient) โดยหลักจะเป็ นกระแสอินรั ช (Inrush Current) ที่มีขนาดและ
ความถี่ สูงส่วนสุดท้ ายคือฮาร์ โมนิ ค เนื่ องจากการสวิ ตชิ่ งคาปาซิเตอร์ นัน้ จะมีโอกาสที่ จะไปขยายขนาดและ
ความถี่ของสัญญาณฮาร์ โมนิคที่มีอยู่เดิมให้ มีค่าสูงขึน้ ได้ (Govind Gopakumar; Shehab Abdulwadood Ali,
2011), (Durga Bhavan iMupparty, 2011; A. Kalyuzhny; E. h. Camm, 1999; Thomas M; IEEE Std 1036)
ปั ญหาทางคุณภาพไฟฟ้าเหล่านี จ้ ะเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดความเสียหายต่อตัวคาปาซิเตอร์ อุปกรณ์
ควบคุมต่างๆในสถานีไฟฟ้าย่อย หรื อรวมถึงระบบไฟฟ้ากาลังในภาพรวมซึง่ จะมีผลกระทบเป็ นอย่างยิ่งต่อความ
น่าเชื่อถือของระบบ ขณะที่ผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อผู้บริ โภคคือ โหลดที่มีความอ่อนไหวสูงจะมีปัญหาหรื ออาจถึงขัน้
เกิ ดความเสียหายขึน้ (Govind Gopakumar; Anna Baby, 2013; Myeong-Hee Lee, 2013; Working Group,
1996) สาหรั บในระบบสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์นนั ้ จะมีวิธีการที่จะป้องกันปั ญหาที่เกิดจากสัญญาณชั่วขณะ
ได้ แก่การใช้ ตวั ต้ านทานขนานสวิตซ์( Pre-insert resistor) เป็ นการนาตัวต้ านทานมาต่อกับสวิตซ์ที่วางขนานกับ
วงจรก่อนเข้ า
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นการศึกษาในการวิจยั ที่ผ่านมาจะเป็ นการจาลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ใน
โครงงานวิจยั นี ้จะเป็ นการจาลองระบบสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ในสถานีไฟฟ้าย่อยหนองจอกของการไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ลงมาอยู่ในชุดทดลองที่ระดับแรงดัน 415V โดยจะเป็ นการออกแบบและสร้ างทัง้ ในส่วน
วงจรกาลังและวงจรควบคุม ในการศึกษานัน้ จะเป็ นการวิเคราะห์ ลักษณะและพฤติกรรมสัญญาณชั่วขณะที่
เกิดขึ ้นในขณะสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ เข้ าใช้ งานในแต่ละสเต็ป ทังในกรณี
้
ก่อนและหลังการใช้ เทคนิคป้องกัน แล้ วจะ
มีการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาจากทังสองกรณี
้
เพื่อที่จะเป็ นข้ อมูลในการประยุกต์การป้องกันที่เหมาะสม และ
สามารถนาไปพัฒนาระบบการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การสวิตชิ่งของคาปาซิเตอร์ แบงค์
ปั ญหาอย่างหนึ่งของระบบคาปาซิเตอร์ แบงค์ คือ เมื่อต้ องการใช้ งานจะต้ องมีการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์
แบงค์เข้ าสู่ระบบ การสวิตชิ่งนี ้จะทาให้ เกิดสัญญาณชัว่ ขณะขึ ้นในระบบได้ แก่ กระแสอินรัช แรงดันทรานเชียนต์
ซึง่ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อตัวคาปาซิเตอร์ แบงค์และระบบที่ตอ่ ร่ วมด้ วย
1. การกระตุ้นคาปาซิเตอร์ แบงค์เดี่ยว
เมื่อสวิตช์ ถูกปิ ดลงกระแสที่มีขนาดและความถี่สูงจะไหลเข้ าสู่ตวั คาปาซิเตอร์ เพื่อที่จะทาให้ แรงดันที่
คาปาซิเตอร์ เท่ากับแรงดันของระบบ ถ้ าสวิตช์ ถูกปิ ดที่แรงดันยอด แรงดันภายในคาปาซิเตอร์ จะพยายามที่เพิ่ม
จากระดับศูนย์ในสภาวะที่ยงั ไม่ถูกกระตุ้นไปยังแรงดันยอดอย่างทันทีทนั ใด ในกระบวนการที่จะทาให้ ได้ แรงดัน
ในระดับนี ก้ ารพุ่งเกิ น (Overshoot) จะเกิ ดขึน้ ซึ่งจะมีข นาดเป็ นเท่าตัวของแรงดัน ยอด แรงดันเซิร์จ (Voltage
Surge) นี ้จะมีความสูงเทียบเท่ากับกระแสอินรัช
2. การกระตุ้นคาปาซิเตอร์ แบงค์แบบแบ็ค-ทู-แบ็ค
การกระตุ้นคาปาซิเตอร์ แบงค์ในขณะที่บริ เวณใกล้ เคียงมีคาปาซิเตอร์ แบงค์ที่ถกู กระตุ้นเชื่อมต่ออยู่ก่อน
แล้ ว ในการสวิตชิ่งลักษณะนีน้ ัน้ จะทาให้ เกิดสัญญาณชั่วขณะความถี่สงู เนื่องจากผลรวมของค่าคาปาซิแตนซ์
จากคาปาซิเตอร์ ตวั ก่อนหน้ าที่ เชื่อมกับระบบกรณี ที่เลวร้ ายที่ สุดจะเกิ ดขึน้ เมื่อมีการสวิตชิ่งที่จุดสูงสุดหรื อจุด
ต่าสุดของรู ปสัญญาณแรงดัน ซึง่ จะทาให้ เกิดแรงดันชัว่ ขณะบนบัสที่ขนาดและความถี่สงู มาก
การออกแบบชุดสาธิตคาปาซิเตอร์ แบงค์
ในการวิจัยนี ้ จะเป็ นการสร้ างชุดสาธิ ตระบบสวิตชิ่ งคาปาซิเตอร์ แบงค์ โดยจะมีการจาลองจากระบบ
สวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ ในสถานีไฟฟ้าย่อยหนอกจอก ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ภายในระบบของการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยจะจาลองลงมาอยู่ที่ระดับแรงดัน 415 โวลต์ ซึง่ สถานีไฟฟ้าย่อยที่เลือกจะมีอปุ กรณ์
คาปาซิเตอร์ แบงค์จานวน 3 สเต็ป มีขนาด 48 เมกกะโวลต์แอมแปร์ รีแอคทีฟ โดยคาปาซิเตอร์ แบงค์นนั ้ จะเป็ น
อุปกรณ์ช่วยยกระดับแรงดันที่จะไปยังโหลดของการไฟฟ้านครหลวง
ค่ าพารามิเตอร์ ระบบเพอร์ ยูนิต
สถานี ไฟฟ้าย่อยหนองจอกมีข้อมูลที่ จาเป็ นสาหรั บการคานวณระบบเพอร์ ยูนิตดังนีฐ้ านกาลังไฟฟ้า
ปรากฏ (VA Base) มีคา่ เท่ากับ 200 เมกะโวลต์แอมแปร์ ฐานแรงดัน (V Base) มีคา่ เท่ากับ115 กิโลโวลต์ สาหรับ
ค่าฐานอิมพีแดนซ์ (Z Base) มีคา่ เท่ากับ 66.125 โอห์ม ค่ากาลังรี แอคทีฟของสถานีไฟฟ้าย่อยหนอกจอกจะหาได้
จากขนาดของคาปาซิเตอร์ ที่ต่ออยู่ที่บสั ซึง่ มีขนาด 48 เมกกะโวลต์แอมแปร์ รีแอคทีฟ ดังนันเมื
้ ่อแปลงเป็ นระบบ
เพอร์ ยนู ิตจะมีคา่ กาลังรี แอคทีฟจะมีคา่ เท่ากับ 0.24 เพอร์ ยนู ิต
สาหรั บ ห้ องปฏิ บัติก ารนัน้ ข้ อมูล ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การคานวณระบบเพอร์ ยูนิ ตจะมีดังนี ้ ฐานแรงดัน
(V Base) มีคา่ เท่ากับ 415 โวลต์ และฐานกาลังไฟฟ้าปรากฏ (VA Base) โดยค่ากระแสนันจะใช้
้
ค่าพิกดั ของเซอร์
กิตเบรกเกอร์ หลักของห้ องปฏิบตั ิการซึง่ จะมีค่าเท่ากับ 30 แอมป์ เพราะฉะนันฐานก
้
าลังไฟฟ้าปรากฏ (VA Base)
จากการคานวณจะมีคา่ เท่ากับ 21.56 เมกะโวลต์แอมแปร์ สาหรับขนาดของคาปาซิเตอร์ ที่จะใช้ ในชุดสาธิตนันจะ
้
คานวณได้ จากกาลังรี แอคที ฟของสถานี ไฟฟ้าย่อยหนองจอก โดยนาค่าเพอร์ ยูนิตมาคูณกับฐานกาลังไฟฟ้า
583

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

ปรากฏของห้ องปฏิบตั ิการ ผลการคานวณจะมีคา่ เท่ากับ 5.17 กิโลโวลต์แอมแปร์ รีแอคทีฟ แต่ตามมาตรฐานการ
ผลิตคาปาซิเตอร์ นนั ้ จะไม่เหมาะสมที่จะผลิตค่าดังกล่าว ดังนัน้ จึงเลือกใช้ ขนาดคาปาซิเตอร์ ตามมาตรฐานคือ
ขนาด 5 กิโลโวลต์แอมแปร์ รีแอคทีฟ ที่ระดับแรงดัน 415 โวลต์
วงจรของชุดสาธิต
การทางานของชุดสาธิตระบบสวิตซิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ในโครงงานวิจยั นี ้ จะทางานโดยการรั บแรงดัน
จากห้ องปฏิ บัติก ารซึ่งมี ค่าเท่ ากับ 380 โวลต์ จากนัน้ ส่งผ่ านไปยังหม้ อแปลงปรั บ ค่าได้ (Variable Voltage
Transformer) โดยจะยกระดับแรงดันเป็ น 415 โวลต์ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นแหล่งจ่ายให้ กบั ชุดสาธิ ต โดยตัวควบคุม
ตัวประกอบกาลังไฟฟ้า (Power Factor Controller) จะทาหน้ าที่วดั แรงดันและกระแสในชุดสาธิต จากนันจึ
้ งส่ง
สัญ ญาณควบคุมให้ หน้ าสัมผัส (Contactor) สั่งสวิตซิ่งคาปาซิเตอร์ แ บงค์ เข้ าทางาน โดยจะมีการแบ่ง วงจร
ออกเป็ น 2 ส่วนได้ แก่ วงจรกาลังและวงจรควบคุม
1. วงจรกาลัง
วงจรกาลังของชุดสาธิ ตนัน้ จะมีห น้ าที่ จ่ายไฟจากระบบของห้ องปฏิ บัติการเพื่ อให้ ชุดสาธิ ตสามารถ
ทางานได้ โดยตัววงจรนัน้ ได้ ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่ รับไฟที่ ระดับแรงดัน 415 โวลต์ จาก
ห้ องปฏิบตั ิการผ่านเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ของทัง้ ตัวห้ องปฏิบตั ิการและของชุดสาธิ ต เพื่อจ่ายไฟให้ กับคาปาซิเตอร์
เมื่อคอนแทคเตอร์ ทางาน โดยจะมีฟิวส์ใบมีดเป็ นอุปกรณ์ ป้องกันตัวคาปาซิเตอร์ และส่วนที่สองคือส่วนที่รับไฟ
มาแล้ วผ่านหม้ อแปลง 415/230 โวลต์ เพื่อลดระดับแรงดันสาหรั บจ่ายไฟให้ อปุ กรณ์ ประกอบในตู้ สาหรับ ด้ าน
ปฐมภูมินนจะมี
ั้
ฟิวส์เป็ นอุปกรณ์ ป้องกัน และมี จุดเชื่อมต่อกับฟั งก์ชนั วัดแรงดันของตัวควบคุมตัวประกอบกาลัง
สาหรั บด้ านทุติยภูมินัน้ จะมีการจ่ายไฟให้ พัดลมระบายอากาศ ซึ่งจะมีการติดตัง้ สวิตซ์ อุณหภูมิเพื่อให้ พัดลม
ระบายอากาศทางานตามอุณภูมิที่กาหนดไว้ และอีกส่วนจะเป็ นไฟเลี ้ยงสาหรับตัวควบคุมตัวประกอบกาลังไฟฟ้า
โดยจะมีการนาหม้ อแปลงกระแสมาเชื่อมต่อที่หลังเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ที่เฟส A เพื่อวัดปริ มาณ แบบของวงจรกาลัง
จะเป็ นดังที่แสดงในวงจร Figure 1(a)
2. วงจรควบคุม
สาหรั บวงจรควบคุมภายในชุดสาธิ ตนัน้ จะทาหน้ าที่ควบคุมการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์เข้ าสู่ระบบ
โดยใช้ ตวั ควบคุมตัวประกอบกาลังไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์สงั่ งานให้ แมคเนติกคอนแทคเตอร์ ทาการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์
แบงค์เข้ าไปในระบบตามค่าตัวประกอบกาลังที่ตงค่
ั ้ าไว้ โดยตัววงจรจะมีไฟบอกสถานะการทางานของคาปาซิ
เตอร์ ในแต่ละสเต็ป ไฟสีแดงหมายถึงคาปาซิเตอร์ ยงั ไม่ได้ ตอ่ เข้ าสูร่ ะบบ และไฟสีเขียวหมายถึงคาปาซิเตอร์ ได้ ถกู
ต่อเข้ าสูร่ ะบบแล้ ว แบบของวงจรควบคุมจะเป็ นดังที่แสดงใน Figure 1(b)
ในการทดลองจะทาการทดลองโดยจาลองชุดสาธิตระบบการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์โดยคาปาซิเตอร์ ที่
ใช้ จะมีพิกดั กาลังไฟฟ้าเสมือนขนาด 55 กิโลโวลต์แอมแปร์ รีแอคทีฟ จานวนสามสเต็ป คือสเต็ปที่ 1 จะเป็ นการ
สวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์หนึง่ ตัวเข้ าระบบ ในสเต็ปที่ 2 และในสเต็ปที่ 3 จะทาการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์เพิ่ม
อีกหนึ่งตัวเข้ าระบบ ในระดับแรงดันไฟฟ้า 415 โวลต์ โดยได้ แบ่งการจาลองออกเป็ น 5 แบบดังนี ้ คือ วงจรการ
สวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์โดยไม่มีการต่อตัวเหนี่วนา วงจรการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์เมื่อมีตวั เหนี่ยวนาขนาด 4
6 8 และ 10 ไมโครเฮนรี ต่ออนุกรม
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ในการศึกษาพฤติกรรมของแรงดันชัว่ ขณะ และกระแสอินรัชที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์
เข้ าสู่ร ะบบในแต่ละสเต็ป โดยให้ ตัวคาปาซิ เตอร์ แบงค์ เป็ นโหลดของระบบ การเก็ บ ข้ อมูล จะทา โดยการวัด
ค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ เมื่อมีการสวิตชิ่งในแต่ละสเต็ป เพื่อจะนาข้ อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมของสัญญาณชัว่ ขณะ
ที่เกิดขึ ้น
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(a) Single line diagram of experimental setup (b) Control diagram of Experimental test unit
Figure 1 Single line diagram of capacitor bank experimental

ผลและวิจารณ์
วงจรการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ โดยไม่ มีการต่ อตัวเหนี่วนา
Table 1 Voltage and current data in case of without inductor
Voltage (V)
DATA
Phase A Phase B Phase C
Before Switching
228.88
232.14
231.92
Step 1
229.64
232.42
232.20
Step 2
229.92
232.66
232.42
Step 3
229.94
232.72
232.44

Current (A)
RMS
Inrush
0.3
6.9
120.2
13.9
163.7
13.9
185.6

Phase
Angle
270
90
90

จากข้ อมูลผลการทดลองใน Table 1 แสดงการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ใช้ งานทังหมดสามสเต็
้
ปสาหรับ
ในกรณีไม่มีการต่อตัวเหนี่ยวนา เมื่อสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ สเต็ปที่หนึง่ เข้ าสูร่ ะบบกระแสอินรัชที่จบั ได้ จะมีคา่ 120.2
แอมป์ สเต็ปที่ สองจะมีค่า 163.7 แอมป์ และสเต็ปที่สามจะมีค่า 185.6 แอมป์ ซึ่งจะเป็ นไปตามแนวโน้ มทาง
ทฤษฎีคือ กระแสจะมีค่าสูงขึ ้นในสเต็ปต่อมาเนื่องจากกระแสที่อยู่ในคาปาซิเตอร์ สเต็ ปก่อนหน้ าโดยเปรี ยบเทียบ
จากกระแสในการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์สเต็ปที่หนึง่ เทียบกับสเต็ปที่สองและสเต็ปที่สาม
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วงจรการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ เมื่อมีตัวเหนี่ยวนาขนาด 4 ไมโครเฮนรี ต่ ออนุกรม
Table 2 Voltage and current data in case of with 4uH inductor
Voltage (V)
Current (A)
DATA
Phase A Phase B Phase C
RMS
Inrush
Before Switching
239.74
242.36
241.62
0.2
Step 1
240.16
242.76
242.10
7.2
81.6
Step 2
240.64
243.22
242.50
14.6
97.7
Step 3
240.94
243.58
242.82
14.6
179.5

Phase
Angle
270
90
270

จากข้ อมูลผลการทดลองใน Table 2 แสดงการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ใช้ งานทังหมดสามสเต็
้
ปสาหรับ
ในกรณีมีการต่อตัวเหนี่ยวนาขนาด 4 ไมโครเฮนรี ต่ออนุกรมอยู่ เมื่อสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ สเต็ปที่หนึ่งเข้ าสู่ระบบ
กระแสอินรัชที่จบั ได้ จะมีคา่ 81.6 แอมป์ สเต็ปที่สองจะมีคา่ 97.7 แอมป์ และสเต็ปที่สามจะมีคา่ 179.5 แอมป์ จะ
สังเกตได้ วา่ เมื่อมีการต่อตัวเหนี่ยวนาอนุกรมเข้ าในระบบ สามารถช่วยลดค่ากระแสอินรัชในแต่ละสเต็ปได้
วงจรการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ เมื่อมีตัวเหนี่ยวนาขนาด 6 ไมโครเฮนรี ต่ ออนุกรม
Table 3 Voltage and current data in case of with 6uH inductor
Voltage (V)
Current (A)
DATA
Phase A Phase B Phase C
RMS
Inrush
Before Switching
241.16
244.08
242.92
0.4
Step 1
241.64
244.54
243.42
7.1
81.4
Step 2
242.24
244.96
243.84
14.6
124.7
Step 3
242.64
245.36
244.20
14.7
149.3

Phase
Angle
45
270
90

จากข้ อมูลผลการทดลองใน Table 3 แสดงการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ใช้ งานทังหมดสามสเต็
้
ปสาหรับ
ในกรณีมีการต่อตัวเหนี่ยวนาขนาด 6 ไมโครเฮนรี ต่ออนุกรมอยู่ เมื่อสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ สเต็ปที่หนึ่งเข้ าสู่ระบบ
กระแสอินรัชที่จบั ได้ จะมีค่า 81.4 แอมป์ สเต็ปที่สองจะมีค่า 124.7 แอมป์ และสเต็ปที่สามจะมีค่า 149.3 แอมป์
สังเกตได้ ว่าค่ากระแสในสเต็ปที่ 1 และ 3 มีค่าน้ อยลงเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบจากกรณี การต่อตัวเหนี่ยวนา
ขนาด 4 ไมโครเฮนรี แต่ในสเต็ปที่ 2 กระแสกลับมีคา่ สูงขึ ้น เนื่องมาจากผลของมุมที่ทาการสวิตชิ่ง
วงจรการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ เมื่อมีตัวเหนี่ยวนาขนาด 8 ไมโครเฮนรี ต่ ออนุกรม
Table 4 Voltage and current data in case of with 8uH inductor
Voltage (V)
Current (A)
DATA
Phase A Phase B Phase C
RMS
Inrush
Before Switching 237.34
241.84
239.90
0.4
Step 1
237.74
242.22
240.24
7.2
78.6
Step 2
238.30
242.74
240.74
24.5
133.3
Step 3
238.64
242.96
240.98
14.5
149.3
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Angle
270
270
90
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จากข้ อมูลผลการทดลองใน Table 4 แสดงการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ใช้ งานทังหมดสามสเต็
้
ปสาหรับ
ในกรณีมีการต่อตัวเหนี่ยวนาขนาด 8 ไมโครเฮนรี ต่ออนุกรมอยู่ เมื่อสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ สเต็ปที่หนึ่งเข้ าสู่ระบบ
กระแสอินรัชที่จบั ได้ จะมีค่า 78.6 แอมป์ สเต็ปที่สองจะมีค่า 133.3 แอมป์ และสเต็ปที่สามจะมีค่า 149.3 แอมป์
สังเกตได้ วา่ ค่าของกระแสมีคา่ ลดลงแต่ไม่มากเนื่องจากผลของมุมสวิตชิ่ง
วงจรการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ เมื่อมีตัวเหนี่ยวนาขนาด 10 ไมโครเฮนรี ต่ ออนุกรม
Table 5 Voltage and current data in case of with 10uH inductor
Voltage (V)
Current (A)
DATA
Phase A Phase B Phase C
RMS
Inrush
Before Switching
236.5
240.94
239.24
0.2
Step 1
236.92
241.26
239.66
7.1
66.0
Step 2
237.22
241.62
239.84
14.4
123.8
Step 3
237.64
241.96
240.20
14.4
135.0

Phase
Angle
270
0
180

จากข้ อมูลผลการทดลองใน Table 5 แสดงการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์ใช้ งานทังหมดสามสเต็
้
ปสาหรับ
ในกรณีมีการต่อตัวเหนี่ยวนาขนาด 10 ไมโครเฮนรี ต่ออนุกรมอยู่ เมื่อสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ สเต็ปที่หนึ่งเข้ าสู่ระบบ
กระแสอินรั ชที่ จับได้ จะมีค่า 66 แอมป์ สเต็ปที่ สองจะมีค่า 123.8 แอมป์ และสเต็ปที่ สามจะมีค่า 135 แอมป์
พบว่าค่ากระแสมีค่าลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ไม่ต่อตัวเหนี่ยวนาและการต่อตัวเหนี่ยวนาขนาด 4, 6 และ 8
ไมโครเฮนรี

สรุป
จากการศึก ษาผลที่ เกิ ดขึน้ ในขณะที่ เกิ ดการสวิ ตชิ่ ง คาปาซิ เ ตอร์ แ บงค์ เ ข้ าใช้ งานนัน้ ลัก ษณะของ
สัญญาณแรงดันและกระแสจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยลักษณะของสัญญาณชัว่ ขณะที่เกิดขึ ้นนันจะ
้
มีขนาดและความถี่ที่สงู มากภายในระยะเวลาสันๆ
้ และเมื่อมีการติดตังตั
้ วเหนี่ยวนาเพิ่มเข้ าไป ขนาดของกระแส
อินรัชในขณะสวิตชิ่งนันจะมี
้
ขนาดลดลง เนื่องมาจากค่ารี แอคแตนซ์จากตัวเหนี่ยวนาที่ตอ่ อนุกรมกับคาปาซิเตอร์
แบงค์
จากผลการทดลองข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ กระแสอินรัชที่เกิดขึ ้นเมื่อการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์เข้ าสู่ระบบ
นันจะมี
้
ค่าสูงมากเป็ นหลายเท่าของกระแสพิกดั ส่วนการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์สเต็ปถัดมาเมื่อมีคาปาซิเตอร์
แบงค์สเต็ปก่อนหน้ านัน้ เชื่อมต่ออยู่แล้ วนัน้ จะทาให้ ค่ากระแสอินรั ชของการสวิตชิ่งสเต็ปถัดมามีค่าเพิ่มสูงขึน้
กว่าเดิม และเมื่อมีการติดตังตั
้ วเหนี่ยวนาอนุกรมกับคาปาซิเตอร์ แบงค์นนสามารถลดขนาดของกระแสอิ
ั้
นรัชลงได้
อย่างมีนยั สาคัญแต่จะมีบางกรณีที่ยงั มีกระแสสูงอยู่ เนื่องมาจากผลของมุมสวิตชิ่ง สาหรับข้ อมูลของแรงดันจาก
ผลการทดลองพบว่าแรงดันจะเพิ่มขึ ้นเมื่อมีการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์ แบงค์เข้ าสูร่ ะบบ ซึง่ ข้ อมูลที่วดั ได้ จากชุดสาธิต
จริ งก็เป็ นไปตามทฤษฎี ที่ได้ กล่าวก่อนหน้ านี ้
กิตกิ รรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนโดย ทุนวิจยั แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริ มการ
อนุรักษ์ พลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ปี 2556
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Design and Development of a Modal Testing Machine for Aircraft Components
Yossanan Korsakulpanich1* and Chaiwat Klampol1

ABSTRACT
Experimental Modal Analysis (EMA) is the field of measuring and analyzing dynamic
response of a structure when it is excited with a stimulus. EMA is the useful procedure in dynamic
verifying Finite Element Analysis (FEA) results, using modal analysis to determine modal parameters
(natural frequency, damping ratio, mode shapes) of the structure. The simple method for obtaining
modal parameters is using roving impact test to identify natural frequencies, damping ratios, and
mode shapes of the structure. Thus, the modal testing machine is used during the testing process. To
gain accuracy data from the test, the machine requires special component to guide the modal
hammer to hit onto a center of grid marks on specimen, it must also prevent the hammer from
rebound and hit to the same grid mark twice. As the second hitting of the hammer will created error
data recording. Other than that, the specimen has to be clamped firmly to avoid from others vibration
during the test. Hence, to prevent from many errors during the testing procedure, modal testing
machine is designed and built.
This paper describes the configuration and function of the modal testing machine which
composed of: An impact hammer (modal hammer) which is attached to a moveable part of the
machine. It can be increased the weight start at 2 kg and higher by adding metal piece onto the top
of the moveable part. An accelerometer is attached to underneath of the same grid mark of
specimen. Using slow impact velocities in the range of 1 to 5 m/s. Hitting force and acceleration of
the impact event are measured using a force sensor and an accelerometer respectively to a function
of time.

Key Words: modal analysis, structural frequency response testing, structural joint vibration, modal testing
*Corresponding author; e-mail address: korsakulpanich@hotmail.com
1
Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok, 10900
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INTRODUCTION
This study is in an area of structural behaviors to help prevent failure occur in aircraft joints.
The study using modal analysis to help figure out how the vibration is affect to either the size
of fasteners or the clearance of joints that being clamped on the aircraft structure (Figure 1-2).
The accuracy of data receive from the calculation and from the prediction using modal analysis
method is provided more safety to the aircraft design (Gursky, 2011). The study will also help design
engineers to have simple tool that gives accurate data for the modal analysis. Thus, the modal testing
machine is designed and created to help in the process of testing (Prajunla, 2011).
The major component of the modal testing machine composed of: Two cylindrical sliding
bars and a moveable plate that are used to install a modal hammer for vertical dropping test.
Specimens locking device that is used to provide extra clamping force to both sides of the specimen
and is provided quick alignment between the grid marks on the specimen and the center of the
modal hammer tip.

Source: Brian and Mark (1999)
Figure 1 Mearsuring FRFs on a Structure

Source: Brian and Mark (1999)
Figure 2 Modal Testing
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The modal testing machine is useful equipment to identify the modal parameters and help
predict the failure occur in the structure. It helps figure out the energy level that will caused the
structure to fail. Also the maximum impact force of the structure is also can be predicted. Moreover,
the major factors that have to be considered simultaneously to the use of the modal testing machine
such as: the shape of specimen, the specimen parameters, the type of hammer tips, as well as the
weight and the height of each testing process. (Figure 2)

MACHINE’S CONFIGURATION
The modal testing machine (Figure 3) with low speed and low energy consumption is
designed and created for the testing process in experimental modal analysis of aircraft structural
components. The weight can be adjusted ranging from 2 kg up to 20 kg respectively by adding metal
weight to the top of the moveable plate. The specimen can be attached firmly to the specimen locking
device which can be moved in X and Y axes, to help align the grid mark on the specimen to the tip of
the impact hammer. The moveable plate can move up and down in Z axis using linear bearing slide
on the surface of cylindrical sliding bars. (Figure 4)

Start Button

Figure 3 Modal Testing Machine Diagram

591

สาขาวิทยาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

Z
B-23

Y

B-22
X

B-1 : Impact Hammer
B-2, B-10 : Adjustable Knob
B-3, B-4 : Specimen Locking Device
B-5 : Locking Device Support
B-6, B-9 : X and Z axis Adjustable Support Base
Figure 4 Modal Testing Machine Diagram

B-7, B-14 : Sliding Rail
B-8, B-11 : Adjustable Knob Support
B-21 : Spring Anti Rebound System (SARS)
B-22 : Moveable Plate
B-23 : Cylindrical Sliding Bars

The impact hammer is attached into the middle and bottom of the moveable plate which
made of 10 mm. thickness steel plate. Both sides of the plate are cut and assemble with linear
bearings to reduce friction between the plate and the cylindrical steel bars when moving.
The accelerometer is attached to the underneath of the specimen, in order to measure the
specimen fluctuation speed. There are six possible mounting techniques and their effects on the
performance of a typical piezoelectric accelerometer. (Figure 5) The mounting configurations and
corresponding graph demonstrate how the high-frequency response of the accelerometer may be
compromised as mass is added to the system and/or the mounting stiffness is reduced.
However, the adhesive mounting method is suitable for the machine due to the specimen
surface cannot be adequate prepared for stud mounting because the test process is required
temporary installation and simply remove, the quick-bonding gel (super glues) is used as it is not only
provide good sensitivity, but also can be removed easily. (Figure 6)
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As selected the quick-bonding gel (super glues) for mounting the accelerometer, the good
practical for removal the super glue (Loctite 454) adhesive is to use Acetone. It must be allowed
Acetone to penetrate the surface in order to properly react with the adhesive, so it is advisable to wait
a few minutes before removing the sensor. After the debonding agent has set, it can use an ordinary
open-end wrench for tear drop accelerometers. After attaching either, use a gentle shearing
(or twisting) motion (by hand only) to remove the sensor from the test structure. (PCB Piezotronics,
Miniature Ceramic Accelerometer)

Source: PCB Piezotronics
Figure 5 Assorted Mounting Configurations and Their Effects on High Frequency

Source: PCB Piezotronics
Figure 6 Direct Adhesive Mounting
The modal testing machine is operated conjunction with many measuring sensors to collect
experimental data. Thus, it requires a data recording module to collect all of the test result for
analyzing. First of all, the impact hammer is dropped to hit a grid mark on the specimen and senses
hitting force during the impact. The tip of the hammer function to transfer impact force to the sensor,
by changing the force to electrical signal and send to a Data Acquisition System (DAQ) which will
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record all of the test data. Seconds, a tiny accelerometer size 6.4x6.4 mm. attach to the bottom of the
specimen is provided constant-current signal and send to the DAQ module for recording.
The machine has an integral component called Spring Anti Rebound System (SARS) to
prevent the impact hammer from bouncing and hit to the same position twice for accurate data
recording.
It composed of a pneumatic cylinder and a proximity switch. The SARS trigger
signal is received from the start button of the machine. Once the machine start, the moveable plate
dropped and moved pass the proximity switch, the proximity sense and direct signal to the control
unit of the machine. Whenever the hammer hit the specimen, the control unit is extend the pneumatic
cylinder upward to lift the moveable plate just slightly few seconds after the hammer hit the specimen
to prevent the hammer from bouncing and hit the specimen twice.
The specimen is fabricated from Alclad 2024-T3 aluminum alloy which is an aviation grade
material. Each set of specimen using 0.04 inch thickness, composed of one 4 x 8 inch and is joined
with two pieces of 4 x 4 inch on both sides using AN20470AD4-4 solid rivet. The total weight of the
specimen ranging from 8 – 13 g. (Figure 7)
4”

4”

4”

8”
0.04”
Figure 7 Specimen Assembly

TEST PROCEDURE
Drop force is involved with the test, thus the energy can be calculated from the following
equation:
Ep = mgh
Ep = Hitting Energy (J)
g = center of gravity (m/s2)

m = mass of impactor (kg)
h = height of the impactor (m)
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The Mass of the moveable plate is started at 2 kg., the height is only 0.1 m (10 cm) and the
center of gravity is 9.81 m/s2. Thus, energy 3.924 Joule is used during the test. Impulse from the
hammer and response from the accelerometer is in a time domain that is recorded to DAQ and being
analyzed using LabVIEW software.
The Frequency Response Function (FRF) and Impulse response are used and analyzed to
create the curves fit and lastly the modal parameter such as frequency, damping, and mode shape is
received. (Figure 8)

Source: Brian and Mark (1999)
Figure 8 Sources of Modal Parameters.
From the LabVIEW software, impulse of the impact hammer and response of the
accelerometer are recorded as shown in Figure 9 and 10.

Figure 9 Impulse Signal
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Figure 10 Accelerometer Response

CONCLUSION
The modal testing machine is designed and created to provide accurate data record during
the experiment of modal study. It is not only guided the hammer to the center of a hitting point but
also prevents the hammer from re-bouncing and hit at the same position twice. Furthermore, the
specimen locking device is simply adjusted and operated through the knobs to unlock the specimen
for easily align grid mark on the specimen to the center of the impact hammer. From pressing the
start button, dropping the hammer down, extend the cylindrical to lift the plate upward, until moving
each component back to its original position and ready for another test, the machine requires
operator to just pressing the start button.
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ระบบตรวจสอบคุณภาพของกาวบนฝาครอบฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์ ด้ วยวิธีเลเซอร์ สแกน
Inspection Glue Route Quality in HDD Top Cover Assembly Using Laser Scanning
บัญชา จิตสงค์ 1* และ ทวีพล ซือ่ สัตย์1
Bancha Jitsong1* and Taweepol.suesut1

บทคัดย่ อ
บทความนี ้ได้ นาเสนอระบบวิสยั ทัศน์แบบอัตโนมัติสาหรับการตรวจสอบคุณภาพเส้ นทางเดินของกาวใน
ฝาครอบด้ านบนฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไดรฟ์ โดยใช้ เทคนิ ค จากล าแสงเลเซอร์ ตัด ขวาง ระบบวิ สัย ทั ศ น์ นี ้ ใช้ ก ล้ อ งเพื่ อ
ตรวจสอบและจับ ลักษณะเฉพาะของ การประกอบฝาครอบด้ านบนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ ในส่วนกาว โดยสามารถเห็น
ลาแสงเลเซอร์ ที่ตงฉากกั
ั้
บชิ ้นงานบนโต๊ ะลาเลียง จากภาพของลาแสงเลเซอร์ สีแดงที่ได้ ผ่านตัวกรองแสงความ
ยาวคลื่นย่านแคบที่ 650 นาโนเมตรเพื่อ ขจัดแสงตัดความยาวคลื่นที่ไม่พึงประสงค์จากสภาพแวดล้ อมในการ
ประมวลผลของภาพที่ ส อดคล้ องกัน และจากนัน้ ก็ส กัดเส้ น ทางเดิน ของกาว เพื่ อตรวจสอบ โดยรายละเอีย ด
ลักษณะเฉพาะที่ใช้ นี่ เป็ นลาแสงเลเซอร์ แสดงถึงพื น้ ที่ต่างๆ ที่พร้ อมประกอบฝาครอบด้ านบนฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์
แสดงการเปลี่ยนแปลง แบบสามมิติจากภาพต้ นแบบที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ า ภาพต้ นแบบสามมิติจะถูกนามาใช้
เพื่ อระบุ เส้ น ทางที่ มี ข้ อบกพร่ องของทางเดิน กาวและ น ามาตรวจสอบคุ ณ ภาพในการผลิ ต โดยระบบยัง มี
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุในการบูรณาการสาหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม

ABSTRACT
This paper presents the automated vision based system for inspecting glue route quality in
hard disk drive top cover assembly using laser light sectioning is proposed. The machine vision
camera captures a number of features of hard disk drive top cover assembly perpendicular to a
conveyor table as seen by a laser strip light. The narrow bands pass filler of a wavelength of 650 nm
for eliminating the light in order to cut off the unwanted wavelength from the environment. In the
image processing unit, the image is aligned and then the glue route is extracted. The features used
here are the laser strip profile at various locations along the hard disk drive top cover assembly
formulating the 3D transformation from predefined template images. 3D templates are used to identify
the defective route in the test image. This system is efficient and can achieve to integration in
industrial processes as well as integration in industrial processes.

Key Words: image processing, hard disk drive, machine vision
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คานา
โดยทัว่ ไปการวัดควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ มีการกาหนดค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่ อใช้ ในการตรวจสอบ
คุณภาพของชิ ้นงาน ก่อนส่งมอบถึงลูกค้ า โดยสาหรับสินค้ าอุตสาหกรรมบางอย่าง จาเป็ นต้ อ งกาหนดขนาดโดย
มิติเชิงเรขาคณิต (Francisco de Asís Lopez a, Celestino Ordonez. 2014) เช่น ความกว้ าง ความยาว ความ
สูง พื ้นที่หน้ าตัด ปริ มาตร เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการกาหนดคุณภาพและราคาของสินค้ า ซึง่ จุดมุ่งหมาย
ของการวิจยั ชิ ้นนีค้ ือ การควบคุมคุณภาพ ของเส้ นทางเดินของกาวในฝาครอบด้ านบนฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์ ก่อน ทา
การประกอบ ในกระบวนการ ของสายการผลิ ต เพื่ อท าการคัด แยกชิ น้ ส่ วนที่ ดี แ ละมี ค วบคุม คุณ ภาพ แบบ
อัต โนมัติ บ นสายพานล าเลี ย ง (Julio Molleda, Ruben Usamentiaga. 2013) โดยวิ ธี ก ารวัด ต่ อ เนื่ อ งแบบไม่
ทาลายวัตถุ ซึ่งเทคโนโลยี เครื่ องจักรกลวิทัศน์ ได้ ถูกนามาใช้ ในการประเมินขนาดของผลิตภัณ ฑ์ สาหรั บการ
ตรวจสอบนี ้ ใช้ วดั ขนาดเป็ นพื ้นที่หน้ าตัดและคุณภาพมิตขิ องวัตถุ โดยงานวิจยั นี ้ได้ นาเสนอ การวัดขนาดวัตถุที่มี
รู ปทรง สมมาตรและใช้ เทคนิคการประมวลผลภาพแบบสามมิติ เพื่อหาข้ อบกพร่ องของทางเดินกาวบนผลิตภัณฑ์
และตรวจสอบความถูกต้ อง ก่อนทาการประกอบและส่งถึงลูกค้ า โดยอาจมีข้อจากัดด้ านการวัดที่ไม่มีข้อมูลความ
หนา หรื อในพื น้ ที แสงมากทาให้ ผลการวัดที่ ได้ ไม่ถูกต้ อง วิธีการลาแสงเลเซอร์ ตัดขวาง ซึ่งใช้ การจับภาพของ
ลาแสงเลเซอร์ ที่กระทบลงพื ้นผิวของวัตถุ โดยเป็ น การวัดแบบสามมิติ (N.Nunak & T.Suesut. 2007) เพื่อนามา
สร้ างเป็ นพื ้นที่หน้ าตัดและปริ มาตรเพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยเครื่ องเลเซอร์ สแกนเนอร์ ได้ มีการนาไปประยุกต์ใช้
งานหลายอย่ า ง เช่ น การสร้ างพื น้ ผิ ว (B.D. Bradley, M.J.D. Hayes, & A.D.C. Chan. 2008) การสร้ าง
แบบจาลองพื ้นผิวและการตรวจสอบชิ ้นงาน (F.Pernkopf & P.O’Leary. 2003) และการวัดมิติเชิงเรขาคณิต การ
ติดตามตาแหน่งจากภาพเลเซอร์ ในมุมมอง 2 มิติและ 3 มิติในระบบนาทางของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และการหา
ปริ มาตรของวัตถุรูปทรงสมมาตรโดยใช้ เทคนิคลาแสงเลเซอร์ ตดั ขวาง (F.Pernkopf & P.O’Leary. 2003) ซึง่ ใช้
วิธีการแบบเดียวกันแต่ใช้ วิธีการคานวณหาพื ้นที่หน้ าตัดจากสูตรทางเรขาคณิต และมีข้อจากัดในการวางวัตถุ ซึง่
ต้ องวางวัตถุในแนวเส้ นตรง สาหรับวิธีการที่ได้ นาเสนอนี ้สามารถหาปริ มาตรรวมถึงตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุ
ได้ ใกล้ เคียงกับค่าจากการคานวณ เมื่อวางวัตถุในมุมเอียงต่าง ๆ
การศึกษาครัง้ นี ้นาเสนอการตรวจสอบคุณภาพเส้ นทางเดินของกาวบนฝาครอบด้ านบนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์
โดยใช้ เวอร์ เนียคาลิปเปอร์ วดั ขนาดของวัตถุและเปรี ยบเทียบกับภาพต้ นแบบ นาค่าที่ได้ มาดูโดยเทคนิคการวัด
ปริ มาตรจากภาพโครงร่ างของแสงเลเซอร์ โดยทาการทดลองวางวัตถุในมุมเอียงที่ แตกต่างกัน คือ ทามุมกับ
สายพานล าเลี ยง -30° -15° 0° +15° +30° เพื่ อศึก ษาผลกระทบจากการวางวัตถุเอีย ง ค่าเปอร์ เซ็น ต์ ค วาม
ผิดพลาดสูงสุดเป็ นค่าที่ อยู่ในช่วงที่ยอมรั บได้ โดยยังมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ เพื่ อความถูกต้ องของผลการ
ทดลองให้ มากที่สดุ เช่น กรณี จะแน่ใจว่าสายพานได้ เคลื่อนที่อย่างสม่าเสมอจึงมีการสอบเทียบโดยการวัดระยะ
การหมุนด้ วยไม้ บรรทัดตังบนสายพานดู
้
การเคลื่อนที่แล้ วเทียบกับเวลาที่จบั โดยในการทดลอง กล้ องจะจับภาพที่
คาบเวลาเท่ากันเสมอ เป็ นต้ น
วิธีที่ได้ นาเสนอนีจ้ ัดเป็ นวิธีการวัดแบบไม่ทาลายวัตถุ สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ สาหรั บการตรวจสอบ
คุณภาพการผลิตกับวัสดุอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะรู ปทรงสมมาตรได้ เป็ นอย่างดี
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อุปกรณ์ หรื อวิธีการ
เทคนิคการวัดโดยใช้ แสงเลเซอร์ ตัดขวางวัตถุ
ในงานวิจัยชิน้ นีไ้ ด้ เลือกเอาเทคนิดการวัดแบบไม่ทาลายโดยใช้ แสงเลเซอร์ ตดั ขวางวัตถุโดยการติดตัง้
แสงเลเซอร์ ให้ เส้ นของแสงเลเซอร์ ฉายไปในทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้ นแสง
เลเซอร์ ตามลักษณะพื ้นผิวของวัตถุที่ใช้ ในการทดลองต่อไป

หลักการของระบบการวัดโดยใช้ แสงเลเซอร์
จากการศึกษาตาม (Figure 1) แสดงระบบแสงเลเซอร์ ตดั ขวางสาหรับวัด และตรวจสอบ ซีลยาง บนฝา
ครอบฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์ ซึ่งวัตถุตวั อย่างจะถูกวางบนสายพานลาเลียงที่สามารถปรับระดับความเร็ วได้ โดยติดตัง้
แสงเลเซอร์ ใ ห้ เส้ น ของแสงเลเซอร์ ฉ ายไปในทิ ศ ทางขวางกับ ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นที่ ข องวัต ถุ เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของเส้ นแสงเลเซอร์ ตามลักษณะพื ้นผิวของวัตถุ ซึง่ เลเซอร์ ที่ใช้ เป็ นเลเซอร์ แบบเส้ นสีแดงมีความยาว
คลื่น 650 nm ขนาด 16 mW (Roithner Laser Technik, Austria) และทาการเก็บข้ อมูลรู ปภาพโดยใช้ กล้ องรุ่ น
Gocator 2350A-3R-01 ความละเอียดในการรั บภาพ 1032 Pixels x 778 Pixels และอัตราความเร็ วในการรั บ
ภาพ 30 เฟรมต่อวินาที

Figure 1 Overall system structure test facility
หลักการใช้ แสงเลเซอร์ ตดั ขวางเป็ นเทคนิคการวัดรู ปทรงที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่องจากมีความ
สะดวกและง่ายในการออกแบบ โดยวิธีนี ้เป็ นการฉายแหล่งกาเนิดแสงเลเซอร์ ลงบนพื ้นผิวของวัตถุ เพื่อให้ เกิดเป็ น
ลักษณะตามพื ้นผิวของวัตถุที่แสงเลเซอร์ ตกกระทบ
ซึง่ ส่วนมากแล้ วแหล่งกาเนิดแสงเลเซอร์ นี ้จะใช้ เส้ นแสง
เลเซอร์ สีแดง เนื่องจากนามาวิเคราะห์และประมวลผลได้ ง่ายและช่วยลดขันตอนในการปรั
้
บแต่งรู ปภาพ แสงที่
กระทบกับพื ้นผิวของวัตถุจะถูกจับภาพและบันทึกไว้ ด้วยกล้ องที่วางทามุมเอียงกับแหล่งกาเนิดแสงเลเซอร์ โดย
ข้ อมูลรู ปภาพที่ได้ มาจะเปรี ยบเสมือนเป็ นข้ อมูลความสูงและความกว้ างของ แต่ละจุดบนพื ้นผิวของวัตถุ เมื่อวัตถุ
เคลื่อนที่ก็จะได้ ข้อมูลในส่วนถัดไปของวัตถุในลักษณะของภาพตัดขวางของแต่ละส่วนดัง (Figure 2) และนามา
รวมกันเพื่อสร้ างเป็ นระบบพิกดั สามมิติที่เป็ นตัวบอกได้ ถงึ ความกว้ าง ความยาวและความสูงของวัตถุนนั ้ ๆ
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Figure 2 HDD top cover of the slit scanner for strip shape measurement

วัตถุตัวอย่ างที่ใช้ ในการทดสอบ
ในการศึกษางานวิจัยนีใ้ ช้ เวอเนียร์ ทาการวัดขนาดความกว้ าง ความยาวและความสูงของเส้ นทางเดิน
กาวบนฝาครอบฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ จากวัตถุ ตัวอย่างเพื่อทาการสอบเทียบค่าที่ได้ จากวิธีการที่ได้ นาเสนอกับค่าที่ได้
จากการคานวณเพื่อหาค่าเปอร์ เซ็นต์ (Figure 1) ของระบบการวัดโดยใช้ แสงเลเซอร์ ตดั ขวางวัตถุความผิดพลาด
ของการวัดความยาวของวัตถุและคุณภาพ

Figure 3 Profiles computed from HDD top cover strip
ตัวอย่างแสดงภาพขาวดาของลักษณะเฉพาะของเส้ นทางเดินของกาวบนฝาครอบฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์

การประมวลผลภาพ
ในการศึกษางานแสดงรายละเอียดจาก (Figure 4) แสดงขันตอนการประมวลผลภาพ
้
และ (Figure 5)
แสดงภาพที่ ได้ จากขัน้ ตอนต่าง ๆ ซึ่งถูกดาเนิ นการโดยใช้ โปรแกรม LabVIEW 2013 และรั บภาพมาจากกล้ อง
Gocator ทาการปรับปรุ งภาพก่อนการคานวณหาพื ้นที่หน้ าตัดและตรวจสอบคุณภาพ จุดข้ อบกพร่ องของทางเดิน
กาว โดยแต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. Extract Color Planes (RGB – Red Plane 8 Bit Image) เป็ นกระบวนการดึงโครงร่ างของแสง
เลเซอร์ สีแดงที่ต้องการออกจากภาพ แล้ วแปลงภาพที่ได้ เป็ นภาพ 8-bit grayscale
2. Threshold Setup and Lookup Table เป็ นกระบวนการแยกโครงร่ างของแสงเลเซอร์ ที่มีค่า
ความเข้ ม ของแสงอยู่ ใน Range ตามที่ ต้ องการออกจากภาพและเปลี่ ย นภาพให้ เป็ น Full
Grayscale [0, 255]
3. Profile Extraction (Center of Gravity) หรื อ COG เป็ นกระบวนการหาค่าถ่วงน ้าหนักใน
แต่ละคอลัมน์ของภาพ เมื่อหาครบทุกคอลัมน์ จะได้ เส้ นโครงร่ างของแสงเลเซอร์
4. Dimensional Quality Inspection เป็ นกระบวนการตรวจสอบชิ น้ งานตามค่ามาตรฐานที่ ได้
กาหนดไว้ ของแต่ละจุดบนตัวชิ ้นงาน

Figure 4 Feedback block diagram of a shape control process
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Figure 5 HDD top cover of the laser stripe scanner

การคานวณหาเส้ น COG
ในการศึกษางานแสดงรายละเอียด วิธีการหาจุดศูนย์ ถ่วง (Central of Gravity) คือการหาค่าเฉลี่ยของ
พิ กัดของภาพ จากแสงเลเซอร์ ที่ตกกระทบบนวัตถุ เนื่ องจากแสงเลเซอร์ มีความกว้ างและความเข้ มแสงที่ ไม่
เท่ากันทุกจุด การหา COG คือการหาค่าถ่วงนา้ หนักในแต่ละคอลัมน์ของภาพ ดังสมการข้ างล่างมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
COG 

I ( y, x )
y

Wm
m

 y.I ( y, x)  W
 I ( y, x) m

m

(1)

คือความเข้ มของระดับสีเทาและมีคา่ น้ อยกว่า Threshold
คือแถวในแนวแกน y
คือผลรวมของค่าความเข้ มของระดับสีเทาคูณกับค่าตาแหน่งของแถว y
ผลรวมของค่าความเข้ มระดับสีเทา
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การคานวณหาความยาวของวัตถุ
ในการศึกษาสามารถแสดงรายละเอียด วิธีการการคานวณหาความยาวของวัตถุ โดยใช้ สมการความเร็ ว
เส้ นตรงคือความเร็ วไปหน้ าหรื อถอยหลัง วัดเป็ นแนวตรง ดังสมการข้ างล่างมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
V

ดังนันความยาวของวั
้
ตถุ

s
t

(2)
(3)

s  V .t

ความเร็ วของสายพานลาเลียง (มิลลิเมตร/วินาที)
s ความยาวของวัตถุ (มิลลิเมตร)
t เวลาที่วตั ถุตดั ผ่านเส้ นแสงเลเซอร์ (วินาที)

V

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของการเปรียบเทียบค่ าความผิดพลาดของการวัดในแบบต่ างๆ
จากการศึกษาและทดสอบสามารถแสดงผลได้ จากเปอร์ เซ็นต์ค่าความผิดพลาดในการวัด ตรวจสอบ
คุณ ภาพเส้ นทางเดินของกาว ในฝาครอบด้ านบนฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์ เมื่อวางวัตถุ -30° -15° 0° +15° +30° โดย
แสดงใน (Table 1, Figure 5) วัตถุ ตัวอย่าง เช่น ฝาครอบด้ านบนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ สามารถ แสดงค่าเปอร์ เซ็นต์
ความผิดพลาดสูงสุด 1.54% 1.48% และ 1.35% ตามลาดับ ค่าเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดต่าสุด 1.46% 1.38%
และ 1.32% ตามลาดับ ค่าเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ย 1.49% 1.41% และ 1.34% ตามลาดับ ค่าเปอร์ เซ็นต์
ความผิดพลาดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03% 0.04% และ 0.02% ตามลาดับตามลาดับ
Table 1 Comparative results of measurement methods error
Degree

Material HDD#A
(%)

Material HDD#B
(%)

Material HDD#C
(%)

-30

1.48

1.40

1.35

-15

1.50

1.48

1.32

0

1.54

1.45

1.34

+15

1.50

1.36

1.35

+30

1.46

1.38

1.34

Mean Error

1.49

1.41

1.34
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จากการศึกษาเมื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าความผิดพลาดของการวัดตรวจสอบคุณภาพเส้ นทางเดินของ
กาวในจุดควบคุมคุณภาพของวัตถุซึ่งใช้ วิธีจากการทดลองวางวัตถุแต่ละแบบในองศาต่าง ๆ พบว่าค่าที่ได้ จาก
วิธีการที่ ได้ นาเสนอกับค่าที่ ได้ จากการวัดและตรวจสอบจากเครื่ องมือจริ ง มีค่าใกล้ เคียงกัน มีความแม่นยาอยู่
ในช่วงที่สามารถยอมรับได้ คือค่าเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ย 1.41% จากสามกลุม่ ตัวอย่างค่าความผิดพลาด
โดยรวมที่เกิดขึน้ เกิดมาจากวิธีการที่ใช้ ในการหาเนื่องจากเป็ นการรวมพืน้ ที่หน้ าตัดของแต่ละส่วนของวัตถุเข้ า
ด้ วยกัน และถ้ าการประมวลผลภาพมีความผิดพลาดอยู่แล้ วเมื่อคานวณ ก็จะผิดพลาดให้ เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย

สรุป
ผลการทดสอบวิธีการที่ ได้ นาเสนอในบทความนีใ้ ห้ ผลลัพธ์ ในการวัด ระบุเส้ นทางที่มี ข้ อบกพร่ องของ
ทางเดินกาวของวัตถุที่มีความแม่นยาสูงและมีค่าเปอร์ เซ็นต์ ค่าความผิ ดพลาดค่อนข้ างต่า และจะมีความผิ ด
พลาดอยู่บ้างพอสมควรในการวัด และตรวจสอบแต่ก็ยังสามารถนามาประยุกต์ใช้ กับการคัด ฝาครอบด้ านบน
ฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์ ได้ หรื อนามาตรวจสอบวัตถุที่ไม่ได้ ต้องการความแม่นยาสูงมาก เป็ นต้ น และที่สาคัญระบบได้
พัฒนาขึ ้นให้ มีความเร็ วในการประมวลผลมากขึ ้นเป็ นจุดเด่นรวมถึงต้ นทุนในการผลิตต่าลงเมื่อเทียบกับในอดีต
นอกจากนั น้ วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ น าเสนอนี อ้ าจเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาต่ อ ไปเป็ นระบบอั ต โนมั ติ แ บบ
ระบบปฏิบตั ิการแบบเวลาจริ ง และพัฒนาให้ เพิ่มความแม่นยามากยิ่งขึ ้น เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบ
คัดแยกและตรวจสอบขนาดวัตถุดิบ ระบบคัดแยกและตรวจสอบขนาดชิ ้นส่วน ระบบคัดแยกและตรวจสอบขนาด
ผลผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารเป็ นต้ นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ห้ องปฎิบตั ิการ ระบบโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ที่ช่วยเอื ้อเฟื อ้ สถานที่ ใช้ ในการทดลอง
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การศึกษารูปแบบการไหลของของไหลผ่ านวัตถุรูปวงกลม
Study of Flow Characteristics around a Circle
จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ 1*และ สืบสกุล คุรุรัตน์1
Jirarote Buranarote1*and Suabsakul Gururatana1

บทคัดย่ อ
รู ปแบบของการไหลของของไหลผ่านวัตถุรูปวงกลม 2 มิติ ในช่วงการไหลแบบราบเรี ยบ ที่มีคา่ ตัวเลขเรย์
โนลด์ตงแต่
ั ้ 1 ถึง 100,000 จะเกิดขึ ้น 4 รู ปแบบได้ แก่การไหลแบบไม่แยกตัวการไหลแบบแยกตัวการไหลแกว่ง
และการไหลแยกชันราบเรี
้
ยบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้ านพลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณ ( ANSYS FLUENT) ได้
ถูกนํามาศึกษารู ปแบบของการไหลของอากาศ โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์แรงต้ านของอากาศของวัตถุรูปวงกลม 2 มิติ
จากทดลองมาเปรี ยบเทียบกับค่าจากการจําลองการไหลผลการวิเคราะห์รูปแบบของการไหลที่เกิดขึ ้นพบว่าการ
เพิ่มขึ ้นของความเร็ วของอากาศและพลังงานจลน์นนมี
ั ้ ผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการไหลทัง้ 4 รู ปแบบ
ABSTRACT
The characteristics of Laminar flow around a circle are studied, Reynolds numbers with a
range of 1⩽ Re ⩽100,000. Among the flow field, four different flow patterns, flow with no separation,
flow with separation, flow with oscillating wake, and flow with laminar boundary layer wake, can be
observed. The commercial computational fluid dynamics software, ANSYS FLUENT, is used to
investigate the flow field and the experimental results of drag coefficient of two dimensional circle are
used to compare numerical results. The results show that the increased velocity and kinetic energy clearly
affect four different flow patterns.

Key Words: Laminar flow, sphere, computational fluid dynamics
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คํานํา

เมื่อของไหลไหลผ่านวัตถุจะมีรูปแบบการไหลต่างๆ มากมาย โดยรู ปแบบของการไหลต่างๆ นัน้ จะส่งผล
โดยตรงกับค่าสัมประสิทธิ์แรงต้ าน การศึกษารู ปแบบการไหลและค่าสัมประสิทธิ์แรงต้ านนันเป็
้ นประโยชน์อย่าง
มากสําหรับการออกแบบทางด้ านวิศวกรรม ทังในด้
้ านของวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการ
บินและในด้ านอื่นๆ ที่อาศัยหลักการของอากาศพลศาสตร์ ช่วยในการออกแบบ
สําหรับการไหลของอากาศผ่านวัตถุทางกลมนันในทางทฤษฏี
้
พบว่ามีรูปแบบการไหลของอากาศที่
น่าสนใจ 4 รู ปแบบ ได้ แก่ การไหลแบบไม่แยกตัว ( Flow with no separation), การไหลแบบแยกตัว (Flow with
separation) การไหลแกว่ง ( Flow with oscillating wake) และการไหลแยกชันราบเรี
้
ยบ (Flow with Laminar
boundary layer wake) (Munson et al., 2013) (Figure 1 - 4)

Figure 1Flow with no separation (Munson et al., 2013)

Figure 2Flow with separation (Munson et al., 2013)

Figure 3Flow with oscillating wake (Munson et al., 2013)

Figure 4 Flow with Laminar boundary layer wake (Munson et al., 2013)
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ในการศึกษานี ้ได้ ใช้ โปรแกรมทางด้ านพลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณ (ANSYS FLUENT) ศึกษารู ปแบบ
ของการไหลของอากาศผ่านวัตถุรูปวงกลมที่ตวั เลขเรย์โนลด์ตา่ งๆ ในช่วงการไหลแบบราบเรี ยบ ที่มีตวั เลขเรย์
โนลด์ตงแต่
ั ้ 1 ถึง 100,000 เพื่อที่จะได้ ทราบว่ารู ปแบบการไหลแต่ละแบบนันเกิ
้ ดขึ ้นในช่วงตัวเลขเรโนลด์เท่าใด
นอกจากนี ้ทําการประเมินความสามารถในการจําลองการไหลของโปรแกรมโดยการนําค่าสัมประสิทธิ์
แรงต้ านของอากาศของวัตถุรูปวงกลม 2 มิติ จากการทดลอง ( Munson et al., 2013) มาเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้
จากการจําลองการไหล

ทฤษฏีและหลักการ
สมการควบคุมของการไหลแบบราบเรี ยบนัน้ ประกอบไปด้ วย สมการกฎทรงมวล และสมการโมเมนตัม
โดยสมมุติฐานของการศึกษานี ้ได้ แก่ เป็ นการไหลที่อดั ตัวไม่ได้ , เป็ นการไหลในสองมิต,ิ ไม่มีการถ่ายเทความร้ อน
และเป็ นสภาวะคงตัว สมการควบคุมสามารถเขียนได้ ดงั นี ้
∂u ∂v
+
=0
∂x ∂y

(1)

 ∂ 2u ∂ 2 v 
 ∂u
∂P
∂u 
+ µ  2 + 2 
+ v  = −
∂y 
∂x
∂y 
 ∂x
 ∂x

(2)

 ∂ 2u ∂ 2 v 
 ∂v
∂P
∂v 
+ µ  2 + 2 
+ v  = −
∂y 
∂y
∂y 
 ∂x
 ∂x

(3)

ρ  u

ρ  u

โดยที่ คือ µ สัมประสิทธิ์ความหนืด , ρ คือความหนาแน่นและ P คือค่าความดัน ในส่วนค่า u และ
v ได้ แก่ความเร็ วตามแนวแกน x และ y ตามลําดับ สําหรับสมการควบคุมจะถูกทําให้ ไม่ตอ่ เนื่อง
(Discretization) โดยวิธีปริ มาตรจํากัด (Finite Volume Method, FVM) สําหรับค่าความคลาดเคลือ่ นสําหรับการ
ประมวลผลแบบทําซํ ้า (Iterative method) มีคา่ 10-4 สําหรับทังสมการกฎทรงมวล
้
และสมการโมเมนตัม

อุปกรณ์

อุปกรณ์ และวิธีการ
1.เครื่ องคอมพิวเตอร์ core i3 CPU 3.4 GHz
2.โปรแกรมทางด้ านพลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณ ( โปรแกรม ANSYS FLUENT )

ขัน้ ตอนการศึกษา
1. ศึกษาและรวบรวมทฤษฎี ข้ อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการไหลของของไหลผ่านวัตถุรูปวงกลม
2. สร้ างแบบจําลองการไหลของอากาศผ่านวัตถุรูปวงกลม 2 มิติ โดยขนาดของช่องทางไหลกว้ าง 60
เมตร ยาว 90 เมตร และขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเท่ากับ 1 เมตร (Figure 5)
3. สร้ างตาข่ายข้ อมูลพร้ อมทังกํ
้ าหนดทางเข้ า ทางออก และพื ้นผิววงกลมที่ของไหลไหลผ่าน ใช้ รูปแบบ
ของตาข่ายข้ อมูลเป็ นรู ปสามเหลี่ยม โดยที่ผิวของวงกลมจะมีขนาดของตาข่ายข้ อมูล 0.03 เมตร และขยายขนาด
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ของตาข่ายข้ อมูลโดยที่ผิวทางเข้ าและทางออกจะมีขนาดของตาข่ายข้ อมูล 15 เมตร โดยมีจํานวนจุดตัดของตา
ข่ายข้ อมูล (Nodes) ทังหมด
้
46,034 จุดตัด (Figure 6)
4.คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แรงต้ านของอากาศของวัตถุรูปวงกลม 2 มิติโดยใช้ โปรแกรมทางด้ าน
พลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณ
5.การเช็ค Grid Independent คือการตรวจสอบว่าจํานวนของตาข่ายข้ อมูลเพียงพอต่อการคํานวณ
หรื อไม่โดยในการศึกษานี ้ใช้ คา่ สัมประสิทธิ์แรงต้ านเป็ นตัวตรวจสอบว่าจํานวนของตาข่ายข้ อมูลที่น้อยที่สดุ ที่ไม่
ทําให้ คา่ สัมประสิทธิ์แรงต้ านเปลี่ยนแปลง
6.นําผลการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แรงต้ านของอากาศไปเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลจากการทดลอง
7.วิเคราะห์รูปแบบของการไหลของอากาศ
8.สรุ ปผลการศึกษาและจัดทําบทความ

Figure 5 Computational domain and boundary conditions

Figure 6 Mesh and boundary conditions
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ผลการศึกษาและวิจารณ์

ผลการศึกษา
จากการจําลองการไหลของอากาศผ่านวัตถุรูปวงกลม 2 มิติ ในช่วงการไหลแบบราบเรี ยบ ( ตัวเลขเรย์
โนลด์ตงแต่
ั ้ 1 ถึง 100,000 ) พบว่าโปรแกรมสามารถจําลองการไหลที่แตกต่างกันได้ 4 รู ปแบบ
ใน Figure 7 และ 8 แสดงเวกเตอร์ ความเร็ วและเส้ น Streamline ของอากาศผ่านวัตถุรูปวงกลมที่ตวั เลข
เรย์โนลด์เท่ากับ 10 ซึง่ ในช่วงตัวเลขเรย์โนลด์ระหว่าง 1 ถึง 10 พบว่าทังเวกเตอร์
้
ความเร็ วและเส้ น Streamline
ของอากาศจะไหลอยู่ติดกับผิวของวัตถุตลอดการไหลโดยไม่เกิดการแยกตัว การ ไหลวนของอากาศด้ านหลังรู ป
วงกลมนันมี
้ ความเร็ ว 1.8 x 10 -8 m/s ซึง่ มีปริ มาณน้ อยมากจึงถือได้ วา่ การไหลนี ้เป็ นแบบการไหลไม่แยกตัว
1.9x10-5 m/s

1.7x10-8 m/s

Figure 7Velocity Vector for flow around a circle, Reynolds number = 10

Figure 8 Streamline for flow around a circle, Reynolds number = 10
ใน Figure 9 และ 10 แสดงเวกเตอร์ ความเร็ วและเส้ น Streamline ของอากาศผ่านวัตถุรูปวงกลมที่
ตัวเลขเรย์โนลด์มีคา่ 100 ซึ่งในช่วงตัวเลขเรย์โนลด์ระหว่าง 10 ถึง 100 ผลของเวกเตอร์ ความเร็ วแสดงให้ เห็น
ความเร็ วที่สงู ที่ของด้ านบนและล่างของรู ปวงกลมแสดงถึงการแยกตัวของอากาศออกจากผิวของวงกลมซึง่
สอดคล้ องกับเส้ น Streamline ที่ขอบบนและล่างมีการเบี่ยงเบนอย่างชัดเจน สําหรับด้ านหลังของรู ปวงกลมนันมี
้
-6
การไหลวนของอากาศเกิดขึ ้น โดยมีคา่ ความเร็ ว 1.02 x 10 m/s การไหลวนที่เกิดขึ ้นมี 2 ตําแหน่งขนาดใหญ่ จึง
ถือได้ วา่ การไหลของอากาศที่เกิดขึ ้นเป็ นการไหลแบบแยกตัว
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1.72x10-3 m/s

1.02x10-6 m/s

Figure 9 Velocity Vector for flow around a circle, Reynolds number = 100

Figure 10 Streamline for flow around a circle, Reynolds number = 100
ใน Figure 11 และ 12 แสดงเวกเตอร์ ความเร็ วและเส้ น Streamline ของอากาศผ่านวัตถุรูปวงกลมที่
ตัวเลขเรย์โนลด์มีคา่ 1,000 ซึง่ ในช่วงตัวเลขเรย์โนลด์ระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 เวกเตอร์ ความเร็ วแสดงการ
ไหลวนที่คอ่ นข้ างไม่เป็ นระเบียบหลายตําแหน่งสอดคล้ องกับรู ปแบบของเส้ น Streamline ที่เกิดลักษณะวงกลม
ไม่เป็ นระเบียบหลายตําแหน่งด้ านหลังรู ปวงกลม
ในส่วนด้ านบนและล่างของรู ปวงกลมยังสามารถเห็นค่าความเร็ วที่สงู และเกิดการแยกตัวออกจากผิวได้
อย่างชัดเจนอีกด้ วยจากลักษณะของการไหลของอากาศที่เกิดขึ ้นถือได้ วา่ เป็ นแบบการไหลแกว่ง
2.20x10-2 m/s

9.92x10-5 m/s

Figure 11 Velocity Vector for flow around a circle, Reynolds number = 1,000
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Figure 12 Streamline for flow around a circle, Reynolds number = 1,000
Figure 13 และ 14 แสดงเวกเตอร์ ความเร็ วและเส้ น Streamline ของอากาศผ่านวัตถุรูปวงกลมที่ตวั เลข
เรย์โนลด์มีคา่ 50,000 ซึ่ง ในช่วงตัวเลขเรย์โนลด์ระหว่าง 10,000 ถึง 100,000เวกเตอร์ ความเร็ วและเส้ น
Streamlineแสดงให้ เห็นการแยกตัวของอากาศที่ด้านบนและล่างของรู ปวงกลมและการไหลวนด้ านหลังมีปริ มาณ
น้ อยซึง่ สอดคล้ องกับการไหลแยกชันราบเรี
้
ยบ
1.47 m/s

9.34x10-3 m/s

Figure 13 Velocity Vector for flow around a circle, Reynolds number = 50,000

Figure 14 Streamline for flow around a circle, Reynolds number = 50,000
หลังจากนันนํ
้ าผลมาเข้ าสูก่ ระบวนการตรวจสอบ ( Validation) ซึง่ จะทําการเปรี ยบเทียบค่าสัมประสิทธิ์
แรงต้ านอากาศ (Drag coefficient, CD) ที่ได้ จากการจําลองการไหลสําหรับการไหลแบบราบเรี ยบและค่าจากการ
ทดลองผลที่ได้ แสดงใน Table1 พบว่าที่ตวั เลขเรย์โนลด์มคี า่ น้ อยกว่า 100 ให้ ผลการคํานวณได้ คอ่ นข้ างดี แต่เมื่อ
ตัวเลขเรย์โนลด์มีคา่ สูงขึ ้นพบว่าผลการจําลองการไหลยังไม่ดีเท่าที่ควร
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Table1 Drag coefficient for flow around a circle
Reynolds Number
1
10
100
1,000
10,000
50,000
100,000

Drag Coefficient
Experimental Results Numerical Results
25.00
25.04
4.00
3.96
1.10
1.09
0.50
1.24
0.40
0.36
0.45
0.07
0.50
0.06

วิจารณ์ ผลการศึกษา
รู ปแบบการไหลที่เปลี่ยนไปของของไหลเป็ นผลมาจากความเร็ วของของไหลที่เพิ่มขึ ้นทําให้ ของไหลมี
พลังงานจลน์เพิ่มขึ ้นซึง่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ ้นนี ้จะส่งผลกระทบอย่างชัดเจนทําให้
เกิดรู ปแบบการไหลที่เปลี่ยนแปลงไปตามผลการศึกษา
สําหรับโปรแกรมจําลองการไหลนันพบว่
้
าให้ ผลการจําลองรู ปแบบการไหลของอากาศและการไหลวน
ของอากาศที่เกิดขึ ้นได้ น่าพอใจ แต่เมื่อนําสมการสําหรับการไหลแบบราบเรี ยบของโปรแกรมมาใช้ คํานวณค่า
สัมประสิทธิ์แรงต้ านอากาศพบว่าผลที่ได้ ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนันสมการสํ
้
าหรับการไหลแบบราบเรี ยบของ
โปรแกรมยังต้ องการการปรับปรุ งสมการให้ เหมาะสมกับการไหลและการทํานายค่าที่เกี่ยวข้ องต่อไป

สรุ ปผลการศึกษา
รู ปของการไหลของของไหลผ่านวัตถุรูปวงกลม 2 มิติ ในช่วงการไหลแบบราบเรี ยบ (ตัวเลขเรย์โนลด์
ตังแต่
้ 1 ถึง 100 ,000) จะเกิดขึ ้น 4 รู ปแบบ คือ การไหลแบบไม่แยกตัว การไหลแบบแยกตัวคงที่ การไหลแกว่ง
และการไหลแยกชันราบเรี
้
ยบ ลักษณะการไหลที่แตกต่างกันนันโดยเป็
้
นผลมาจากความเร็ วของของไหลที่เพิ่มขึ ้น
ทําให้ ของไหลมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ ้นซึง่ ผลของการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ ้นนี ้จะทําให้ เกิดรู ปแบบการ
การไหลแบบต่างๆ เกิดขึ ้น ในส่วนโปรแกรมพบว่าสมการสําหรับการไหลแบบราบเรี ยบของโปรแกรมยังต้ องการ
การปรับปรุ งสมการให้ เหมาะสมกับการไหลและการทํานายค่าที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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การพัฒนาดัชนีวัดความสาเร็จการพัฒนาแหล่ งนา้
ของสานักพัฒนาแหล่ งนา้ ขนาดกลาง กรมชลประทาน
Key Performance Indicators for the Office of Medium Scale Water Resources Development,
Royal Irrigation Department
พงศกร มีบุษยา1 และ ปิ ยนุช เวทย์วิวรณ์2
Pongsakron Meebutsaya1 and Piyanut Wethyavivorn2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาดัชนีวดั ความสาเร็ จการ พัฒนาแหล่งน ้า เพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง และแผนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบของสานักพัฒนาแหล่ง
น ้าขนาดกลาง โดยเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ที่มีสว่ น ได้ สว่ นเสียกับโครงการ ฯโดยแบ่งออกเป็ นกลุม่ บุคลากรภายใน
สานัก ฯ ผู้เกี่ยวข้ องจาก ภายนอก และเกษตรกร ซึง่ ได้ ตรวจสอบ ความเหมาะสม ความสาคัญ ความพร้ อมของ
ข้ อมูล และได้ เพิ่มตัวชี ้วัด รวมถึงปรับค่าน ้าหนักคะแนนของตัวชี ้วัด โดย พัฒนาดัชนีวดั จากแบบสอบถาม และ
ข้ อเสนอแนะโดย นาไปทดลอง ใช้ กบั โครงการอ่ างเก็บน ้าห้ วยตะค ลองใหญ่ ซึง่ ค่า ที่ได้ จากงานวิจยั นี ้ สามารถ
วัดผลการปฏิบตั ิงานได้ อย่าง ครอบคลุม ทังความคิ
้
ดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องจากภายนอก รวมทังเกษตรกร
้
เมื่อนา
ค่าที่ได้ จากการพัฒนานี ้มาใช้ พบว่าดัชนีชดุ ใหม่วดั ได้ 3.343 ซึง่ เทียบกับ ค่าจากดัชนีชดุ เดิม 3.410 พบว่าได้ ผล
น้ อยกว่า แต่สามารถนาไปใช้ พฒ
ั นา และปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เนื่องจากมี
ตัวชี ้วัดที่สะท้ อนถึงความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องจากภายนอกในด้ านต่างๆเพิ่มจากดัชนีวดั เดิม เช่น ร้ อยละความ
พึงพอใจของประชาชนต่อโครงการฯ ร้ อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
ABSTRACT
This research aimed to develop indicators to measure the success of water resources
development in order to increase efficiency and effectiveness of the Office of Medium Scale Water
Resources Development. The data were collected from stakeholders including in-house staff, external
consultants and also end users, the farmers through questionnaire survey. The respondents were
asked to identify the level appropriateness, significance, and data availability for each indicator. The
respondents also added some important indicators and re-evaluate the weight of each indicator. The
new set of indicators was used to measure the case study, Ta Kong Yai Creek Reservior. It was found
that the score from this new set of indicators is 3.343 which is slightly lower than the score from
former set of indicators, 3.410. However, it reveals new significant areas which can be improved and
cannot be detected from the former indicators such as farmer’s satisfaction and the increase in
agricultural produces.
Key Words: Key Performance Indicators, Balance Scorecard, Water Resources Development
*
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คานา
ภาครัฐจัดเป็ นองค์กรที่มีสว่ นสาคัญในการบริ หารและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกรมชลประทานที่มี
บทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการน ้าในภาคการเกษตร ภาค อุตสาหกรรม และภาคครัวเรื อน การวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ สามารถระบุได้ ถงึ ปั ญหาต่างๆ ในการดาเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุ งจึงมีค วามจาเป็ นอย่างยิ่ง
ปั จจุบนั กรมชลประทานมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตั ิงานในโครงการ ซึง่ เกณฑ์ที่ใช้ วดั นันได้
้
พัฒนาขึ ้นมาจากแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553 ถึง 2556 และใช่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตั ิงานตังแต่
้ ปี 2556
ถึง 2559 โดยแบ่งตัวชีวดั ออกเป็ น 4 ด้ าน และยังได้ จากัดผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ดงั กล่าวเพียง บุคลากรภายใน
(ผู้ปฏิบตั ิงาน) งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนความเหมาะสมของตัวชี ้วัดดังกล่าว พัฒนาตัวชี ้วัดใหม่ที่
สะท้ อนผลสัมฤทธิ์ที่แท้ จริ ง อีกทังยั
้ งเพิ่มกลุม่ ผู้ประเมินที่มี ส่วนได้ สว่ นเสียต่อโครงการเข้ ามา
งานวิจยั นี ้ได้ พั ฒนาความเชื่อมโยงระหว่างเหตุ ผล และความต้ องการ ของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อ
โครงการ เพื่อการพัฒนาดัชนีวดั ความสาเร็ จให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หลักในการวิจยั และสามารถระบุได้ ถงึ
ปั จจัยที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็ จ ของการบริ หารงานในแต่ละด้ านตังแต่
้ การวางแผนงาน การควบคุมงานก่อสร้ าง
และการให้ บริ การ ตลอดจนผลการให้ บริ การ

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในงานวิจยั นี ้ศกึ ษาเกี่ยวกับ ดัชนีวดั ความสาเร็ จ หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ เครื่ องมือในการ
ดาเนินการวิจยั คือ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators (KPI) เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ทังสองเครื
้
่ องมือนี ้ จัดเป็ นดัชนีวดั ผลงานในการปฏิบตั ิงาน โดยแนวคิดนี ้เป็ นประโยชน์
อย่างมากในการบริ หารองค์กรสมัยใหม่ เนื่องจากสามารถช่วยในการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานจริ ง โดยอาศัย
การวัดหรื อการประเมินอีกทังยั
้ งก่อใหเกิดความเข้ าใจ ภายในองค์กร รวมทังเกิ
้ ดการวัดผลการดาเนินการที่เกิด
ประโยชน์สงู สุดกับองค์กร โดยนาแบบสอบถาม มาใช้ เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาดัชนีวดั
ความสาเร็ จการ พัฒนาแหล่งน ้าในการเก็บข้ อมูลของเครื่ องมือทังสองตั
้
วนี ้ซึง่ แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ชุด
ได้ แก่ แบบสอบถามชุดที่ 1 สอบถามการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี ้วัดประสิทธิภาพสาหรับการพัฒนา
แหล่งน ้าที่ได้ รวบรวมตัวชี ้วัดจากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ เอกสารจากต่างประเทศ มาบรรจุลงในแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดที่ 2 ให้ ระบุระดับความสาคัญของตัวชี ้วัด และจัดลาดับคะแนนการถ่วงน ้าหนักที่ได้ จากการนา
ข้ อมูลจากแบบสอบถามมาใช้ กบั กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลาดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process:
AHP) แบบสอบถามชุดที่ 3 ใช้ ดชั นีชี ้วัดความสาเร็ จที่ได้ จากการพัฒนาแล้ วในโครงการกรณีศกึ ษา 1 โครงการ
เพื่อนาผลคะแนนมาเปรี ยบเทียบกับดัชนีวดั ความสาเร็ จการบริ หารองค์กรของสานักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางที่
ใช้ อยู่ในปั จจุบนั
ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ทังในส่
้ วนของฝ่ าย
ออกแบบ ฝ่ ายก่อสร้ าง ฝ่ ายบริ หารงาน และเกษตรกรผู้ได้ รับประโยชน์จากโครงการ โดยแบ่งออกเป็ น 3กลุม่
ประกอบด้ วย กลุม่ ที่ 1 บุคลากรภายในสานักพัฒนาแหล่งน ้า กลุม่ ที่ 2 บุคลากรภายนอกสานักพัฒนาแหล่งน ้า
และกลุม่ ที่ 3 เกษตรกรที่ ได้ รับผลประโยชน์จากโครงการ โดยเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ที่เป็ นหัวหน้ าฝ่ าย
หรื อผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ทางานในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแหล่งน ้าไม่ต่ากว่า 10 ปี ยกเว้ นเกษตรกร
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โดยข้ อมูล รวมถึง ความเหมาะสมของตัวชี ้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน ้า ที่ถกู เลือกนามาใช้ และผู้ตอบ
แบบสอบถ าม ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและให้ คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้ านดัชนีวดั ความสาเร็ จการบริ หาร
องค์กรแล้ ว ดังแสดงใน ตารางที่ 1 สรุ ปรายละเอียดของแบบสอบถาม
Table 1 Summary of detailed questionnaires
รายละเอียด
วัตถุประสงค์

การเก็บข้ อมูล ครัง้ ที่ 1
เพื่อตรวจสอบความสาคัญของตัวชี ้วัดต่อ
ประสิทธิผลของโครงการ และระบุความยากง่าย
ในการการวัด และการกาหนดตัวชี ้วัด
แบบสอบถาม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
1) ข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
-ข้ อมูลทัว่ ไป
-ประวัติการศึกษา
2) การตรวจสอบตัวชี ้วัดโดยนาตัวชี ้วัดของกรม
ชลประทานในปั จจุบนั และ ,จากส่วนราชการอื่น ,
จากเอกสารวิชาการต่างประเทศมาสารวจ
-ความเหมาะสมในการใช้ งาน
-ความสาคัญในการตัดสินใจ
-ความถูกต้ องของข้ อมูล
-ความพร้ อมของฐาน ข้ อมูล
3) ข้ อเสนอแนะ
-ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้ตอบ
ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่
แบบสอบถาม
1)บุคลากรภายใน 10 คน ซึง่ มีประสบการทางานใน
กรมชลประทานมากกว่า 10 ปี
2)ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องจากภายนอก 8 คน ซึง่ มี
ประสบการทางานเกี่ยวข้ องกับโครงการมากกว่า 2
ปี
3)เกษตรกรผู้รับประโยชน์ 20 คน ซึง่ มีพื ้นที่
เพาะปลูกมากกว่า 100 ไร่
ผลสรุปการตอบ คัดเลือกตัวชีวดั ที่มีคา่ เฉลี่ยความสาคัญของ
แบบสอบถาม
ตัวชี ้วัด มากกว่า 50% ขึ ้นไป หรือมีคา่ เฉลี่ยสูงใน
บางกลุม่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม และตัวชี ้วัดที่ได้
จากข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม

การเก็บข้ อมูล ครัง้ ที่ 2
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และ
ระบุคา่ คะแนนถ่วงน ้าหนักของ
ตัวชี ้วัด
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ชุด
1) แบบสอบถามชุดที่ 1 แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ตามแบบสอบถาม
ในการเก็บข้ อมูล ครัง้ ที่ 1 โดยใช้
ตัวชี ้วัดที่ได้ จากข้ อสรุปในการเก็บ
ข้ อมูลครัง้ ที่ 1
2) แบบสอบถามชุดที่ 2สอบถามใน
การระบุคา่ คะแนนถ่วงน ้าหนักของ
ตัวชี ้วัด

การวัดประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่อตรวจสอบการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบตั ิงานในโครงการ
ตารางสรุปการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบตั ิงานในโครงการ

แจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ผู้ตอบ
ผู้รวบรวมข้ อมูล และ
แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลครัง้ ที่ เอกสารประกอบที่
1
เกี่ยวข้ อง

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ ระบุตวั ชี ้วัด
และค่าคะแนนถ่วงน ้าหนักของ
ตัวชี ้วัด

ดัชนีวดั ความสาเร็จที่ได้
พัฒนาขึ ้นเท่ากับ 3.343

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลจากการตอบแบบสอบถาม ความเหมาะสมของตัวชี ้วัด การจัดลาดับคะแนนการถ่วงน ้าหนักของ
ตัวชี ้วัด ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั พบว่า ตัวชี ้วัดที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ คะแนนความเหมาะสมในการ
นามาใช้ ในการวิจยั มีทงหมด
ั้
32 รายการ จากตัวชี ้วัดทังหมดที
้
่ผ้ วู ิจยั เลือกนามาใช้ ในงานวิจยั 82 รายการ โดย
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นามาจากตัวชี ้วัดที่กรมชลประทาน 29รายการ ตัวชี ้วัดที่ นามาจากหน่วยงานอื่น 31รายการ ตัวชี ้วัดที่ นามาจาก
เอกสารของต่างประเทศ 20รายการ และตัวชี ้วัดที่ได้ จากข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 2 รายการ ดัง
ปรากฏใน ตารางที่ 2 แสดงที่มาของตัวชี ้วัด
Table 2 The following table shows the origin of indicators.
ลาดับ
ตัวชี ้วัด
ที่
1 กรมชลประทานใช้ อยู่ในปั จจุบนั
- หน่วยงานนามาใช้ (E1)
- หน่วยงานไม่ได้ นามาใช้ (E2)
2 นามาจากการพิจารณาเอกสาร
- จากหน่วยงานอื่น (O)
- จากเอกสารวิชาการของต่างประเทศ (R)
3 จากข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
- จากบุคลากรภายในหน่วยงาน (L)

ตัวชี ้วัดทังหมดที
้
่
นามาใช้ ในงานวิจยั
29
15
14
51
31
20
2
2
82

ตัวชี ้วัดที่เหมาะสมที่ได้
จากการตอบ
แบบสอบถาม
18
7
11
12
11
1
2
2
32

Annotation E1 ,E2 = Existing ,O = Other ,L = literature ,R = respondent

โดยตัวชี ้วัดที่มีคะแนนความเหมาะสมที่เลือกนามาใช้ ในการวิจยั นัน้ นามาจากตัวชี ้วัดที่กรมชลประทาน ใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั 18รายการ ตัวชี ้วัดที่นามาจากหน่วยงานอื่น 11รายการ ตัวชี ้วัดที่ นามาจากเอกสารของต่างประเทศ 1
รายการ และตัวชี ้วัดที่ได้ จากข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 2 รายการ
คะแนนที่ได้ จากการใช้ ดชั นีชี ้วัดความสาเร็ จที่ได้ จากการพัฒนาในโครงการกรณีศกึ ษา พบว่าในมิติที่ 1
ด้ านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ค่าคะแนนที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าต้ องพัฒนาการปฏิบตั ิงานในด้ านของการก่อสร้ าง
ให้ แล้ วเสร็ จตามแผน อีกทังด้
้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ในมิติที่ 2 ด้ านคุณภาพการให้ บริ การ
ค่าคะแนนที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าต้ องพัฒนาการปฏิบตั ิงานในด้ านของคุณภาพการให้ บริ การ ที่ต้องคานึงถึงความพึง
พอใจของผู้รับบริ การด้ วย ในมิติที 3 ด้ านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ ค่าคะแนนที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าต้ อง
พัฒนาการปฏิบตั ิงานในเรื่ องของ ผลการศึกษา และการพัฒนาสนับสนุนการดาเนินงาน ของการพัฒนาแหล่งน ้า
และในมิติที่ 4 ด้ านการพัฒนาองค์กร ค่าคะแนนที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าต้ องพัฒนาการปฏิบตั ิงานในเรื่ องของ ระบบ
การรายงานผลให้ มีประสิทธิภาพ อีกทังการพั
้
ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการพัฒนา
แหล่งน ้าให้ มีประสิทธิภาพ
ผลจากการเปรี ยบเทียบระหว่างดัชนีชี ้วัดเดิมที่สานักพัฒนาแหล่งน ้า ฯ ใช้ อยู่ในปั จจุบนั กับดัชนีชี ้วัดใหม่
ที่ได้ จากงานวิจยั รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 3 สรุ ปดัชนีวดั ความสาเร็ จการพัฒนาแหล่งน ้า
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Table 3 Summary index measuring the success of water resources development.
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

มิติที่ 1. ด้ านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

55.71

28.12

1.266

30.00

1.052

เป้าประสงค์ : มีปริมาณน ้าเก็บกักและพื ้นที่ชลประทานเพิ่มขึ ้น

80.00

28.12

1.266

21.30

0.885

ที่มาของตัวชี ้วัด

ดัชนีชี ้วัดเดิม
ดัชนีชี ้วัดใหม่
(5.1)
(5.2)
(6.1)
(6.2)
ค่า
ค่า
คะแนน
คะแนน
น ้าหนัก
น ้าหนัก
สุทธิ
สุทธิ
)%(
)%(

ตัวชี ้วัดที่

คะแนนที่ได้ (%)

(1)

ตัวชี ้วัด

1.1

จานวนปริมาณน ้าเก็บกักที่เพิ่มขึ ้น

E1

100.00

14.06

0.703

9.00

0.450

1.2

จานวนพื ้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ ้น

E1

100.00

14.06

0.563

6.30

0.315

1.3

จานวนแหล่งน ้าเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ ้น

E2

40.00
32.00

6.00

0.120

3.00

0.048

32.00
39.33

3.00

0.048

5.70

0.119

เป้าประสงค์ : การก่อสร้ างแล้ วเสร็จตามแผน
1.4

ร้ อยละความสาเร็จในการก่อสร้ างระบบชลประทานเทียบกับแผน

L

เป้าประสงค์ : รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
1.5

ร้ อยละของผลผลิตหลักทางการเกษตรที่เพิ่มขึ ้น

O

50.00

3.00

0.075

1.6

ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของกลุม่ เกษตรกรผู้ใช้ น ้า

O

20.00

1.50

0.015

1.7

มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรต่อหน่วยพื ้นที่ชลประทาน

R

48.00

1.20

0.029

มิติที่ 2. ด้ านคุณภาพการให้ บริการ

74.33

4.69

0.235

23.00

0.864

เป้าประสงค์ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

77.20

4.69

0.235

21.50

0.819

2.1
2.2

ร้ อยละของอาคารชลประทานที่อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
ร้ อยละของผู้ใช้ น ้าในเขตพื ้นที่การชลประทานที่พอใจ
ต่อการบริหารจัดการน ้า

E2
E2

70.00
80.00

8.05
5.05

0.282
0.202

2.3
2.4

ร้ อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อความคุ้มค่า
จากการพัฒนาแหล่งน ้า

O
O

96.00
60.00

3.65
2.95

0.175
0.089

2.5

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า

O

80.00

1.80

0.072

2.6

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

N
60.00

1.50

0.045

60.00

1.50

0.045

เป้าประสงค์ : ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
2.7

ร้ อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้า

O

4.69

0.235

หมายเหตุ ค่าภายในช่องที่ 5.2 (คะแนนสุทธิ ) คือค่าที่ได้ จากผลคูณของช่องที่ 5.1 (ค่าน ้าหนัก(%)) กับช่องที่ 4 (คะแนนที่ได้ (%))หารด้ วย 20 เนื่องจากคะแนนเต็ม
เท่ากับ 5 แล้ วนาค่าที่ได้ มาหารด้ วย 100 อีกครัง้ ส่วนค่าภายในช่องที่ 6.2 (คะแนนสุทธิ) คือค่าที่ได้ จากผลคูณของช่องที่ 6.1 (ค่าน ้าหนัก(%)) กับช่องที่ 4 (คะแนนที่ได้
(%)) หารด้ วย 20 แล้ วนาค่าที่ได้ มาหารด้ วย 100 อีกครัง้ โดยค่าในช่องที่ 4 (คะแนนที่ได้ (%)) เป็ นค่าคะแนนดิบของดัชนีวดั ความสาเร็ จการพัฒนาแหล่งน ้าที่ได้ จากการ
วัดของหน่วยงาน
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Table 3 Summary index measuring the success of water resources development. (to)
(3)

ตัวชี ้วัด

(4)
คะแนนที่ได้ จาก
แบบสอบถาม (%)

(2)

ที่มาของตัวชี ้วัด

ตัวชี ้วัดที่

(1)

(5)

(6)

ดัชนีชี ้วัดเดิม
ดัชนีชี ้วัดใหม่
(5.1)
(5.2)
(6.1)
(6.2)
ค่า
ค่า
คะแนน
คะแนน
น ้าหนัก
น ้าหนัก
สุทธิ
สุทธิ
)%(
)%(

มิติที 3. ด้ านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ

62.16

46.89

1.310

24.00

0.697

เป้าประสงค์ : การก่อสร้ างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้ วเสร็จตามแผนงาน

38.00

9.38

0.280

9.12

0.174

40.00
36.00

4.69

0.133

5.04
4.08

0.101
0.073

4.69

0.148

9.38

0.338

7.68

0.300

3.1
3.2
3.3

ร้ อยละของการก่อสร้ างอาคารชลประทานที่แล้ วเสร็จตามแผน
ร้ อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่
แล้ วเสร็จตามแผน
ร้ อยละของงานการก่อสร้ างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่
แล้ วเสร็จตามแผน

E1
E2
N

เป้าประสงค์ : การเตรียมความพร้ อมก่อนการก่อสร้ างเป็ นไปตามแผนงาน

80.00

3.4

ร้ อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้ อมใน
การก่อสร้ างแล้ วเสร็จตามแผน

N

4.69

0.103

3.5

จานวนโครงการศึกษา วิจยั และพัฒนาที่แล้ วเสร็จ

N

4.69

0.235

3.6

ร้ อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้ วเสร็จตามแผน

E2

60.00

3.12

0.094

3.7

ร้ อยละของงานสารวจที่แล้ วเสร็จตามแผน

E2

100.00

2.40

0.120

3.8

ร้ อยละของงานออกแบบที่แล้ วเสร็จตามแผน

E2

80.00

2.16

0.086

60.00

3.60

0.101

เป้าประสงค์ : มีผลการศึกษา และการพัฒนาสนับสนุนการดาเนินงาน
3.9

ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ ง

E2

50.00

1.20

0.030

3.10
3.11

จานวนโครงการศึกษา วิจยั และพัฒนาที่แล้ วเสร็จ
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยการปรับปรุงบารุงรักษาอาคาร
ชลประทานรายปี

E1
L

20.00
80.00

0.96
0.72

0.010
0.029

3.12

ประสิทธิภาพการส่งน ้าของระบบชลประทาน

R

90.00

0.72

0.032

เป้าประสงค์ : ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วม

63.33

9.38

0.281

3.60

0.122

4.69

0.235

1.44

0.072

1.44

0.036

0.72

0.014

3.13

จานวนครัง้ ที่ดาเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ
การวางโครงการก่อนการก่อสร้ าง และระหว่างก่อสร้ าง

E1

100.00

3.14

ร้ อยละของพื ้นที่ชลประทานที่มีการตังกลุ
้ ม่ เกษตรกรผู้ใช้ น ้า

E2

50.00

3.15
3.16

ร้ อยละของการจัดทารายงานได้ ถกู ต้ องและทันเวลาที่กาหนด
ร้ อยละความสาเร็จของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเครื่องจักรกล

N
O

เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
3.17

4.69

0.047

40.00
18.75 0.410

ร้ อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

618

N

18.75 0.410
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Table 3 Summary index measuring the success of water resources development. (to)

ตัวชี ้วัด

(4)
คะแนนที่ได้ จาก
แบบสอบถาม (%)

(3)
ที่มาของตัวชี ้วัด

(2)

ตัวชี ้วัดที่

(1)

มิติที่ 4. ด้ านการพัฒนาองค์กร

66.57

เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

(5)

(6)

ดัชนีชี ้วัดเดิม
ดัชนีชี ้วัดใหม่
(5.1)
(5.2)
(6.1)
(6.2)
ค่า
ค่า
คะแนน
คะแนน
น ้าหนัก
น ้าหนัก
สุทธิ
สุทธิ
)%(
)%(
20.32

0.599

23.00

0.730

64.00

12.65

0.388

4.1

ร้ อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

E2

48.00

7.36

0.177

4.2

ผลคะแนนจาก PMQA

E2

80.00

5.29

0.212

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการทางาน

84.66

10.94

0.172

6.21

0.256

74.00

4.69
1.56

0.047
0.078

3.45

0.128

4.69

0.047

100.00
80.00

1.84
0.92

0.092
0.037

42.00

4.14

0.085

E2

40.00

2.99

0.060

O

44.00

1.15

0.025

4.3
4.4

ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบตั ิงาน
ร้ อยละเฉลี่ยของข้ าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ในระดับที่องค์กรคาดหวัง

E1
N

4.5

ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้( KMA)

N

4.6
4.7

ร้ อยละของบุคลากรในหน่วย งานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับความเข้ าใจของพนักงานในการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมกับประชาชน

O
O

เป้าประสงค์ : ระบบการรายงานผลมีประสิทธิภาพ
4.8
4.9

ร้ อยละความก้ าวหน้ าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งน ้าและจัดการน ้า
ร้ อยละของการรายงานผลการดาเนินงานที่ถกู ต้ องและ
ทันตามกาหนด

เป้าประสงค์ :มีระบบฐานข้ อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

9.38

0.427

4.10

ร้ อยละของการบันทึกข้ อมูลในระบบติดตามOnline

N

4.69

0.192

4.11

ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสานัก/กอง

N

4.69

0.235
3.410

รวมทัง้ สิน้

3.343

หากพิจารณาผลเปรี ยบเทียบดัชนีวดั ความสาเร็ จ ฯ พบว่าค่าคะแนนน ้าหนักของดัชนีวดั เดิม แต่ละมิติมีคา่
แตกต่างกัน โดยที่คา่ คะแนนน ้าหนักของมิติที่ 2 ด้ านคุณภาพการให้ บริ การมีคา่ ต่าที่สดุ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าต้ องมี
การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานด้ าน คุณภาพการให้ บริ การและมิติที่ 3 ด้ านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการมีคา่
สูงที่สดุ ซึง่ ค่าน ้าหนักคะแนนในมิตินี ้มีคา่ สูงกว่ามิติอื่น เนื่องจากมีการให้ น ้าหนักความสาคัญกับตัวชี ้วัด ในมิตินี ้
มากกว่าตัวชี ้วัดอื่นๆ และเมื่อพิจารณาค่าคะแนนน ้าหนักของดัชนีวดั ความสาเร็ จที่ พัฒนาจากการวิจยั จะพบว่า
ค่าคะแนนน ้าหนักในแต่ละมิติมีคา่ ที่ใกล้ เคียงกั น เนื่องจากในงานวิจยั นี ้ได้ นาเอาตัวชี ้วัดที่ สะท้ อนถึงความ
ต้ องการของ ผู้มีความเกี่ยวข้ องจากภายนอก และเกษตรกรเข้ ามาประกอบในการวัด ผล เพื่อให้ สามารถนาไปสู่
ความสาเร็ จในการพัฒนาแหล่งน ้า
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สรุป
งานวิจยั นี ้ไ ด้ พฒ
ั นาความเชื่อมโยงระหว่างเหตุ และผลของแต่ละด้ านของการบริ หาร เพื่อการพัฒนา
ดัชนีวดั ความสาเร็ จให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หลักในการวิจยั ซึง่ ตัวชี ้วัดที่เลือกนามาใช้ จะต้ องสามารถระบุได้
ถึงปั จจัยที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็ จของการบริ หารงานในแต่ละด้ าน ตังแต่
้ การวางแผนงาน การควบคุมงาน การ
ก่อสร้ างและให้ บริ การ ตลอดจนผลการให้ บริ การ
ผลจากการวิจยั การพัฒนาดัชนีวดั ความสาเร็ จ ฯ พบว่าบุคลากร และเกษตรกรส่วนใหญ่ตระหนักถึง
ความสาคัญในการพัฒนาแหล่งน ้า และต้ องการรับรู้ ถงึ ผลสัมฤทธิ์ในการบริ หารงาน เพื่อให้ สาม ารถนาข้ อมูลไป
ใช้ ในการพัฒนาการปฏิ บัติงาน การให้ บริ การในการพั ฒนาแหล่งน ้าต่อไป ส่งผลให้ คะแนนโดยรวมของการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของดัชนีวดั ความสาเร็ จในทุกๆ ด้ าน มีความเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือในการใช้ วดั ผล
การปฏิบตั ิงาน และสามารถนาดัชนีวดั ความสาเร็ จการพัฒนาแหล่งน ้า ที่ ได้ พฒ
ั นาขึ ้นในงานวิจยั ไปประยุก ต์ใช้
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การวิเคราะห์ และปรั บปรุ งประสิทธิภาพของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลสาหรั บตู้ควบคุม
An Analysis and Improvement Performance of the Cooling Module for Controller Cabinet
ยุทธภูมิ โพธิ์อาศัย1* และ สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ1
Yuttapoom Phoarsai1* and Sompong Pichetpinyo1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ ทาการออกแบบและสร้ างห้ องทดสอบเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุ งประสิทธิภาพของเครื่ องคูลลิ่ง
โมดูลต้ นแบบ จากการทดสอบที่อุณหภูมิกระเปาะแห้ งและความชืน้ สัมพัทธ์ ของอากาศก่อนเข้ าคอยล์เย็นของ
เครื่ องคูลลิ่งโมดูลมีค่าประมาณ 35 องศาเซลเซียสและ 40 % Rh และที่อุณหภูมิกระเปาะแห้ งของอากาศก่อนเข้ า
คอยล์ร้อนมีคา่ ประมาณ 35 และ 40 องศาเซลเซียสตามลาดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสามารถการทาความเย็นที่
วัดจากค่าอัตราส่วนความร้ อนที่ป้อนให้ กบั ห้ องควบคุมสภาวะภายในต่อค่าอัตราส่วนความร้ อนสัมผัสของคอยล์เย็น
ของเครื่ องคูลลิ่งโมดูล และ การวัดด้ วยวิธีไซโครเมตริ กของอากาศมีค่าประมาณ 2614.02 และ 1993.09 บีทียูต่อ
ชัว่ โมง ตามลาดับ และเมื่อทาการปรั บปรุ งประสิทธิภาพโดยการเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็นให้ มีอตั ราไหลเพิ่มขึน้ จาก
207.75 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมงเป็ น 258.55 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมงพบว่า ที่สภาวะการทดสอบดังกล่าว ค่าของ
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานเฉลี่ยที่วดั ทังสองวิ
้
ธีมีคา่ เพิ่มขึ ้นประมาณ 4.87 % และ 18.06 % ตามลาดับ
ABSTRACT
This research designed and built the calorimeter room testing in order to analyze and improve the
cooling module efficiency.The experimental result at 35 ๐C DB , 40% Rh of the return air at cooling coil, and
35๐C and 40๐C DB of the return air at condenser, found that , the average of cooling capacity , as
measured by the ratio of the heat input into the indoor room to the cooling coil sensible heat ratio of the
cooling module and the psychrometric measurement method of air which flows through the cooling coils of
the cooling module about 2614.02 Btu/hr and 1993.09 Btu/hr ,respectively. When improved the
performance by increasing evaporator fan flow rate from 207.75 m3/h to 258.55 m3/h found that, at the test
conditions as mentioned above , the energy efficiency ratio average, as measured by both method,
increased approximately 4.87% and 18.06% ,respectively.

Key Words: cooling module, calorimeter testing room, improvement performance
* Corresponding author; e-mail address: kokokla1989@gmail.com
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คานา
คูล ลิ่ ง โมดูล เป็ นเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ท าหน้ า ที่ ร ะบายความร้ อนให้ อุป กรณ์ ท างไฟฟ้ าหรื อ ชิ น้ ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในตู้ควบคุม เช่น อุปกรณ์ ทางไฟฟ้าหรื อชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้ควบคุมชนิ ด
PLC(Programmable Logic Controller) และตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าชนิด MDB(Main Distribution Board)
เป็ นต้ น ซึง่ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรื อชิ ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ เป็ นส่วนสาคัญในการควบคุมและประมวลผล
การท างานโดยปกติ แ ล้ วภายในตู้ ควบคุ ม จะมี ค วามร้ อนที่ เ กิ ด จากอุ ป กรณ์ ทางไฟฟ้ าหรื อ ชิ น้ ส่ ว นทาง
อิเล็กทรอนิ กส์โดยเฉพาะตู้ควบคุมที่ใช้ งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความร้ อนที่เกิดจากเครื่ องจักรภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ มีลักษณะร้ อนชื น้ ทาให้ อุณหภูมิของอากาศ
ภายในและภายนอกตู้ควบคุมมีค่าสูง ส่งผลทาให้ อปุ กรณ์ ทางไฟฟ้าหรื อชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้ควบคุม
เกิดความเสียหาย ทาให้ การทางานของเครื่ องจักรเกิดการหยุดชะงักและเสียหายได้ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงได้ นาเครื่ องคูลลิ่งโมดูลมาใช้ ในการระบายความร้ อนให้ กบั ตู้ควบคุมของเครื่ องจักร ทา
ให้ สามารถควบคุมการทางานของเครื่ องจักรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้ผลิตเครื่ องคูลลิ่งโมดูลที่ทาการผลิตตามเครื่ องต้ นแบบที่นาเข้ ามาจากต่างประเทศโดยไม่มี
การวิเคราะห์ และทดสอบประสิทธิ ภาพนัน้ จะทาให้ ผ้ ูผลิตไม่สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาประสิทธิ ภาพได้
ดังนัน้ งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาและวิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลต้ นแบบโดย
ออกแบบและสร้ างห้ องทดสอบ (Calorimeter testing room) สาหรั บทดสอบประสิทธิ ภาพและปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลให้ มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับความต้ องการของผู้ใช้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การออกแบบและสร้ างห้ องทดสอบประสิทธิภาพ
งานวิ จัย นี ไ้ ด้ ท าการออกแบบและสร้ างห้ องทดสอบแบบวัด ความร้ อนแบบสอบเที ย บ (Calibrated
Calorimeter Room) เพื่อทาการทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ซึง่ โครงสร้ างและส่วนประกอบ
ของห้ องทดสอบประสิทธิภาพพอสังเขปแสดงใน Figure 1

INDOOR ROOM

OUTDOOR ROOM

Humidifier

Test
Unit

Hot
water
storage

Figure 1 Schematic of The Calibrated Calorimeter Testing Room for Cooling Module
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อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการทดลอง
1). ชุดคอยล์น ้าร้ อนและน ้าเย็น
2). ถังน ้าขนาด 100 ลิตร
3). ปั ม้ น ้า ยี่ห้อ Grundfos ช่วงอัตราการไหล 0.15-13.0 GPM สามารถใช้ กบั อุณหภูมิและความดันสูงสุดที่ 190
๐
F ,150 Psi ตามลาดับ 151.4 Pulse/gallon
4). Temperature sensor ชนิด Pt-100 สามารถวัดอุณหภูมิในช่วง –200 ถึง 400° C และค่าความผิดพลาด ±
0.55° C
5). ฮีตเตอร์
6). ชุดเครื่ องทาน ้าเย็นขนาดทาความเย็น
7). Digital PID Temperature Controller , Sensitivity 0.5 mSec ความละเอียด 0.25% of F.S. 4 digit
8). Digital indicating with alarm 0.2% of F.S.
9). Digital frequency meter with alarm
10). อุปกรณ์วดั ความชื ้น (Humidity sensor) ± 0.2 %Rh (10-90 %Rh)
11). อุปกรณ์เพิ่มความชื ้น (Humidifier)
12). Multifunction meter
13). เครื่ องคูลลิ่งโมดูลที่ใช้ ในการทดสอบรุ่ น 2700 Btu/hr
14). เครื่ องมือวัดความเร็ ว Turbine Anemometer
การดาเนินการทดสอบ
เนื่ องจากอุณหภูมิภายในตู้ควบคุมหรื อพืน้ ที่ ปรั บอากาศมีค่าสูงกว่า พื น้ ที่ ปรั บอากาศของผู้อยู่อาศัย
ดังนัน้ การทดสอบจะทาการทดสอบที่สภาวะการใช้ งานจริ ง ซึ่งอุณหภูมิของการกระเปาะแห้ งและความชื น้
สัมพัทธ์ของอากาศก่อนเข้ าคอยล์เย็นของเครื่ องคูลลิ่งโมดูล มีค่า 35๐C, 40%Rh และอุณหภูมิกระเปาะแห้ งของ
อากาศก่อนเข้ าคอนเดนเซอร์ ของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลมีค่าประมาณ 35๐C และ 40๐C ตามลาดับ เมื่อสภาวะของ
ห้ องควบคุมอากาศภายในและภายนอกอยู่ในสภาวะคงที่ตามสภาวะที่กาหนดไว้ แล้ ว ทาการบันทึกค่าต่าง ๆ
ตามเซนเซอร์ ที่ได้ ติดตัง้ ซึ่งค่าที่ ได้ จากเซนเซอร์ จะถูกแปลงสัญญาณด้ วย Transmitter ให้ อยู่ในสัญญาณ
มาตรฐาน โดยเซนเซอร์ ทงหมดจะส่
ั้
งสัญญาณไปที่ หน้ าจอแสดงผลและส่งสัญญาณแบบ 4-20 mA ยกเว้ น Pt –
100 จะส่งสัญญาณเป็ นแบบความต้ านทาน จากนัน้ สัญญาณจากหน้ าจอแสดงผลจะถูกส่งเป็ นสัญญาณ RS485 เข้ าสู่เครื่ องแปลงสัญญาณกลายเป็ น RS-232 (USB) เชื่ อมเข้ ากับ คอมพิ วเตอร์ เพื่ อ เก็บข้ อมูล (data
logger( ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ ผลการทดสอบ
การหาความสามารถการทาความเย็นของเครื่ องคูลลิ่งโมดูล สามารถหาได้ 2 วิธีคือ 1.หาได้ จาก
อัตราส่วนระหว่างปริ มาณความร้ อนสัมผัสของคอยล์เย็นต่อค่าอัตราส่วนความร้ อนสัมผัสของคอยล์เย็น (Coil
sensible heat ratio ( ดังความสัมพันธ์ในสมการที่ 1

Q

Cooling
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คือความสามารถการทาความเย็นของคอยล์เย็น, Btu/hr
คือปริ มาณความร้ อนสัมผัสของคอยล์เย็น, Btu/hr
คืออัตราส่วนความร้ อนสัมผัสของคอยล์เย็น

ปริ มาณความร้ อนสัมผัสของคูลลิ่งคอยล์ของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลสามารถหาได้ จากอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณความร้ อนของชุดแลกเปลี่ยนความร้ อนภายในห้ องควบคุมสภาวะอากาศภายในดังความสัมพันธ์ ใน
สมการที่ 2

Q

โดยที่

̇

Sensible

 w C pw ΔT
m

(2(

คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความร้ อนของน ้าร้ อน,kW
คืออัตราการไหลของน ้า,kg/s
คือความจุความร้ อนจาเพาะของน ้า kJ/kg๐K
คือผลต่างอุณหภูมิของน ้าเข้ าออกชุดแลกเปลี่ยนความร้ อน ๐C

̇

Cpw
ΔT

ใน Figure 2 แสดงกระบวนการทาความเย็นและลดความชื ้นบนไซโครเมตริ กชาร์ ท ซึ่งค่าอัตราส่วน
ความร้ อนสัมผัสของคอยล์ เย็ น (CSHR(สามารถหาได้ จากอัตราส่วนระหว่างความร้ อนสัมผัสของอากาศต่อ
ผลรวมความร้ อนสัมผัสและความร้ อนแฝงของอากาศ หาได้ จากความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 3
CSHR 

โดยที่ CSHR
Δh sen
Δh

total

Δh sen
Δh

total

คืออัตราส่วนความร้ อนสัมผัสของคอยล์เย็น
คือผลต่างของค่าความร้ อนสัมผัสของอากาศ (kJ/kg(
คือผลต่างของค่าความร้ อนของอากาศรวม(kJ/kg(

Figure 2 Cooling Dehumidification Process on Psychrometric Chart
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สาหรับการหาความสามารถการทาความเย็นด้ วยวิธีที่ 2 หาด้ วยวิธีไซโครเมตริ กด้ านอากาศเย็นของ
เครื่ องคูลลิ่งโมดูล ดังความสัมพันธ์ในสมการที่ 4

Q

Cooling


m

air

Δh

total

(4(

ค่าความร้ อนของอากาศหรื อค่าเอนทรัลปี ของอากาศสามารถหาได้ จากความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 5
h  1.006t  W(2501 1.805t)

โดยที่ h
t
W
̇

(5(

คือค่าความร้ อนของอากาศ,kJ/kg
คืออุณหภูมิแห้ งของอากาศ,๐C
คือความชื ้นจาเพาะของอากาศ,kgw/kga
คืออัตราการไหลของอากาศ,kg/s

ความชื ้นจาเพาะของอากาศสามารถหาได้ จากความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 6
W

0.622Pw
(P  Pw )

(6(

โดยที่ Pw คือความดันย่อยของไอน ้าในอากาศ,Pa
P คือความดันบรรยากาศ,Pa
W คืออัตราส่วนความชื ้นของอากาศ,kgw/kga
ความดันย่อยของไอน ้าในอากาศสามารถหาได้ จากความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 7
Pw 

%RH
100

xPws

(7(

ความดันไอน า้ อิ่มตัวในอากาศ (Pws ( ช่ วงอุณหภูมิแห้ งของอากาศ 0-200 ๐C สามารถหาได้ จาก
ความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 8
Pws  e

C
( 1  C 2  C3T  C 4T 2  C5T3  C6lnT)
T

(8(

โดยที่ C1 =- 5.8002206x103, C2 = 1.3914993 , C3 =- 4.8640239x10-2 , C4 = 4.1764768x10-5
C5 =-1.4452093x10-8 ,C6 = 6.5459673 , T คืออุณหภูมิแห้ งของอากาศ ๐K
สาหรับงานวิจยั นี ้จะใช้ ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน ( Energy Efficiency Ratio, EER( เป็ นตัว
บ่งชี ้ประสิทธิภาพของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลซึง่ หาได้ จากความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 9
EER 

Q cooling
Power Input
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการทดลองเบือ้ งต้ น
ในการวิเคราะห์หรื อคานวณปริ มาณความสามารถการทาความเย็นในงานวิจยั นี ้ ได้ ทาการวิเคราะห์เพื่อ
หาความสามารถการทาความเย็นด้ วย 2 วิธีคือ 1.คานวณจากค่าอัตราส่วนระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงความ
ร้ อนของน ้าร้ อนที่ป้อนให้ กบั ชุดแลกเปลี่ยนความร้ อนในห้ องควบคุมสภาวะอากาศภายใน (sensible heat) ต่อค่า
อัตราส่วนความร้ อนสัมผัส (CSHR) และ 2.คานวณด้ วยวิธีไซโครเมตริ กของอากาศที่ผ่านคอยล์เย็นของเครื่ อง
คูลลิ่งโมดูล ซึง่ ผลการทดสอบแสดงใน Table 1 และ 2
Table 1 The Comparison Results at 35 ๐C Outdoor air temperature of Method 1 and Method 2
Outdoor Temperature at 35 ๐C
Method Cooling load,Btu/hr

Watt

EER,Btu/(Watt.hr)

1

2680.80

669.98

4.00

2

2547.23

669.98

3.80

Average

2614.017

3.90

Table 2 The Comparison Results at 40 ๐C Outdoor air temperature of Method 1 and Method 2
Outdoor Temperature at 40 ๐C
Method Cooling load,Btu/hr

Watt

EER,Btu/(Watt.hr)

1

1940.90

691.71

2.81

2

2045.28

691.71

2.96

Average

1993.088

2.88

ผลของการปรั บปรุ งประสิทธิภาพ
ในการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพของเครื่ องคูลลิ่งโมดูล ได้ ทาการเพิ่มความสามารถการทาความเย็นด้ วย
การเพิ่มอัตราไหลของพัดลมคอยล์เย็น เพื่อเพิ่มความสามารถการทาความเย็นของเครื่ องคูลลิ่งโมดูล จากการ
ทดสอบที่อณ
ุ หภูมิกระเปาะแห้ งของอากาศก่อนเข้ าคอนเดนเซอร์ ของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลมีค่าประมาณ 35 ๐C และ
40๐C ตามลาดับ พบว่า เมื่อเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็นให้ มีอตั ราไหลเพิ่มขึ ้นจาก 207.75 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
เป็ น 258.55 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ความสามารถการทาความเย็นของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลเฉลี่ยจากการวัดทัง้
สองวิธีมีค่าเพิ่มขึน้ 6.29 % และ 22.22 % ตามลาดับ ดังแสดงใน Figure 3 และค่าอัตราส่วนประสิทธิ ภาพ
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พลังงานมีค่าเพิ่มขึ ้นประมาณ 4.87 % และ 18.06% ที่อณ
ุ หภูมิกระเปาะแห้ งของอากาศก่อนเข้ าคอนเดนเซอร์
ของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลมีคา่ ประมาณ 35 ๐C และ40๐C ตามลาดับ ดังแสดงใน Figure 4

Figure 3 The Comparison of The Cooling Capacity Before and After Improvement

\

Figure 4 The Comparison of The Energy Efficiency Ratio Before and After Improvement

สรุป
ในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่ องคูลลิ่งโมดูลต้ นแบบ ที่อณ
ุ หภูมิกระเปาะแห้ งและความชื ้นสัมพัทธ์ ของ
อากาศก่อนเข้ าคอยล์เย็นของเครื่ องคูลลิ่งโมดูลมีค่า ประมาณ 35 องศาเซลเซียสและ 40 % Rh และที่อณ
ุ หภูมิ
กระเปาะแห้ ง ของอากาศก่ อ นเข้ า คอยล์ ร้ อนมี ค่ า ประมาณ 35 และ 40 องศาเซลเซี ย สตามล าดับ พบว่ า
ความสามารถการทาความเย็นเฉลี่ยที่วดั จากค่าอัตราส่วนความร้ อนที่ป้อนให้ กบั ห้ องควบคุมสภาวะภายในต่อค่า
อัต ราส่วนความร้ อนสัมผัสของคอยล์ เย็น ของเครื่ องคูล ลิ่งโมดูล กับ การวัดด้ วยวิ ธี ไซโครเมตริ กของอากาศมี
ค่าประมาณ 2614.02 และ 1993.09 บีทียูต่อชัว่ โมง ตามลาดับ และเมื่อทาการปรับปรุ งประสิทธิภาพโดยการ
เปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็นให้ มีอตั ราไหลเพิ่มขึน้ จาก 207.75 ลูกบาศก์ เมตรต่อชัว่ โมงเป็ น 258.55 ลูกบาศก์ เมตร
ต่อชัว่ โมง พบว่า ที่สภาวะการทดสอบดังกล่าว ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานที่วดั จากทังสองวิ
้
ธีมี
ค่าเพิ่มขึ ้นประมาณ 4.87 % และ 18.06 % ตามลาดับ
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การเลือกชนิดตัวกลางที่เหมาะสมสําหรับประเภทตัวกลาง ฟองนํา้ ยางพารา ฟองนํา้ โพลิยูรีเทน
และฟองนํา้ เมลามีนในการเลีย้ งเชือ้ อนาม็อกแบบไบโอฟิ ล์ ม
Suitable medium selection for latex foam, polyurethane foam and melamine foam of biofilm
Anammox cultures
แพรวพรรณ มณีวรรณ 1* พงศ์ศกั ดิ์ หนูพนั ธ์1 และ ศิริพร ลาภเกียรติถาวร2
Praewpan Maneewan1* Pongsak Noophan1 and Siriporn Larpkiattaworn2

บทคัดย่ อ

การเลือกชนิดตัวกลางที่ความเหมาะสมสําหรับประเภทตัวกลาง ฟองนํ ้ายางพารา ฟองนํ ้าโพลิยรู ี เทน
และฟองนํ ้าเมลามีนในการเลี ้ยงเชื ้ออนาม็อกแบบไบโอฟิ ล์มโดยใช้ ถงั ปฏิกรณ์แบบซีเควนซิ่งแบทซ์ ผลการศึกษา
พบว่าลักษณะทางกายภาพของฟองนํ ้าแต่ละชนิดส่งผลต่อการยึดเกาะของจุลินทรี ย์อนาม็อก ฟองนํ ้าที่มีพื ้นผิว
มากที่สดุ คือยางพารา ชนิด P5181 และ P5182 เชื ้อจุลินทรี ย์อนาม็อกมีการเกาะบนพื ้นผิวแบบกระจายตัว ส่วน
ฟองนํ ้าโพลียรู ิ เทนและฟองนํ ้าเมลามีนพบว่ามีพื ้นผิวน้ อยกว่า แต่มีลกั ษณะพื ้นผิวเป็ นเส้ นใยทําให้ จลุ นิ ทรี ย์
อนาม็อกสร้ างเส้ นใยเพื่อเชื่อมจุลนิ ทรี ย์อนาม็อกให้ สามารถอยูร่ วมตัวเป็ นก้ อน และเชื่อมต่อระหว่างพื ้นผิวฟองนํ ้า
และจุลนิ ทรี ย์อนาม็อกเข้ าด้ วยกัน

ABSTRACT
Selection of suitable medium for latex foam; polyurethane foam and melamine foam for
biofilm Anammox cultures by using anaerobic sequencing batch reactor (SBR). The results were
showed that the physical characteristics of foam were affected adhesion on anammox cultures. The
highest surface area of media was latex foams type P5181 and P5182; anammox cultures were
spreaded on surface. The structure of polyurethane foam and melamine foam were cross linked and
have lower surface than latex foam; filamentous bacteria could make the anammox cultures more

closely and firmly and linked surface together .

Key Words: Anammox granule, media, latex foam
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คํานํา
ผลผลิตยางพาราไทยปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4.0 ล้ านตัน นับเป็ นครั้งแรกที่ไทยมีผลผลิตยางลดลงจากปี
ก่อนร้ อยละ 3.2 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแห้ งแล้ ง และสถานการณ์ความไม่สงบและการประท้ วง ยางพาราจึง
อยู่ในช่วงขาลง ไม่จูงใจเกษตรกรผลิตยาง (กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2558) ทําให้ รัฐบาลจัดประชุมชี ้แจงแนวทาง
บริ หารจัดการยางพารา เพื่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหายางพาราเพื่อจัดแผนพัฒนายางฝ่ าวิกฤตราคาตกตํ่าสู่ความ
ยัง่ ยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) ส่งเสริ มให้ เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกยางพาราเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งสนับสนุนผลผลิตแปรรูปยางทุกชนิด เช่นการนํายางพารามาปรับปรุงถนน อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ สายยาง ตุ๊กตายางเพื่อใช้ ในทางการแพทย์ ถุงมือเคลือบยาง และอุปกรณ์รถยนต์ต่างๆเพื่อเป็ นการ
กระตุ้นให้ เกิดการใช้ ยางในประเทศได้ อีกทางหนึ่ง (คมชัดลึก, 2558) ทําให้ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทยสนใจผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปฟองนํ ้าจากยางพารา เพื่อนํามาใช้ งานในด้ านผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงเพื่อศึกษา
ถึงการนํ ามาใช้ เป็ นตัวกลางในการบําบัดนํ า้ เสียที่มีธาตุไนโตรเจนสูงด้ วยกระบวนการอนาม็อก (Anaerobic
Ammonium Oxidation, Anammox) (Murder et al., 1995) กระบวนการนี ้สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการเติม
สารอินทรี ย์และลดค่าใช้ จ่ายในการเติมอากาศเพื่อเปลี่ยนไนไตร์ เป็ นไนเตรทได้ ด้วย แต่ข้อเสียของกระบวนการ
อนาม็อกคือ จุลินทรี ย์กลุ่มนี ้มีอตั ราการเติบโตช้ ามาก จึงต้ องใช้ ระยะเวลานานในการเริ่ มเดินระบบ (พงศ์ศกั ดิ์,
2554; Jetten et al., 1997) ดังนั้นการเก็บตะกอนในระบบจึงมีความสําคัญควรมีการผสมตะกอนทั้งใหม่และเก่า
เข้ ากัน ระบบที่นิยมมาใช้ ในการศึกษากระบวนการอนาม็อกค่อนข้ างมากคือระบบเอสบีอาร์ (Sequening Batch
Reactor, SBR) (Strous et al., 1998; Fux, 2003) และไบโอฟิล์ม (Biofilm Reactor) (Depena-Mora al.,2014)
จากการศึกษาผลของการยึดเกาะของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์อนาม็อกแบบเติบโตแขวนลอยและแบบมีตวั กลางยึด
เกาะโดยทําการหยุดการป้อนนํ ้าเสียสังเคราะห์เข้ าสูร่ ะบบเป็ นเวลา 34 วัน พบว่าเชื ้อจุลินทรี ย์กลุม่ อนาม็อกแบบ
เติบโตแขวนลอยตายทั้งหมด ส่วนเชื อ้ จุลินทรี ย์กลุ่มอนาม็อกซ์ แบบมี ตัวกลางยึดเกาะเชื อ้ ยังมีชีวิตรอด และ
การศึกษาการเกาะตัวของจุลินทรี ย์อนาม็อกบนตัวกลาง 3 ชนิด ได้ แก่ โพลียรู ิ เทน โพลีเอไมด์ และโพลีไตรรี น
พบว่าประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนของตัวกลางทั้งสามชนิดมีค่ามากกว่า 98% แต่จากการวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพโดยใช้ ภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าเชื ้ออนาม็อกสามารถ
ยึดเกาะกับตัวกลางได้ ทั้งสามชนิด โดยตัวกลางโพลียรู ี เทนเชื ้อจุลินทรี ย์อนาม็อกสามารถยึดเกาะตัวได้ มากที่สดุ
(ทิพวรรณ, 2013) ทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษาการยึดเกาะของตัวกลาง 3 ชนิดที่มีลกั ษณะเป็ นฟองนํ ้า คือ ฟองนํ ้า
ยางพาราที่ คิ ด ค้ นจากสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แห่ ง ประเทศไทย ตํ า บลคลองห้ า จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ฟองนํ ้าโพลียรู ี เทน และ ฟองนํ ้าเมลามีนจากประเทศญี่ ปุ่น เพื่อหาความเหมาะสมของชนิดตัวกลางที่ดีที่สดุ ใน
การใช้ เลี ้ยงเชื ้อจุลนิ ทรี ย์อนาม็อก

อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่ างฟองนํา้ ยางพารา ฟองนํา้ โฟลียรู ิเทน และฟองนํา้ เมลามีน

ตัดฟองนํ ้ายางพารา ฟองนํ ้าโพลียรู ิ เทน และฟองนํ ้าเมลามีนตัวอย่างเป็ นสี่เหลี่ยม กว้ าง 1.5 เซนติเมตร

ยาง 1.5 เซนติเมตร และสูง 1.5 เซนติเมตร จดบันทึกเปรี ยบเทียบลักษณะภายนอกจากการสังเกตเบื ้องต้ น เพื่อ
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นําไปทดสอบประสิทธิภาพจากการทนแสง และตัดตัดฟองนํ ้ายางพารา ฟองนํ ้าโพลียรู ิ เทน และฟองนํ ้าเมลามีน
ตัวอย่างเป็ นสี่เหลี่ยม กว้ าง 1 เซนติเมตร ยาง 1 เซนติเมตร และสูง 1 เซนติเมตรเพื่อนําไปเขย่ารวมกับ
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์อนาม็อกในขวดเซรั่มและนําไปส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ทดสอบประสิทธิภาพจากการทนแสงจากหลอดรั งสียูวีและหลอดรังสีอินฟราเรดเพื่อคัดเลือกฟองนํา้
ยางพาราตัวอย่ าง
ศึกษาผลการทนจากแสงโดยใช้ หลอดรังสียวู ี และหลอดรังสีอินฟราเรด เนื่องจากปั จจัยหลักในการเสื่อม
คุณภาพของยางพาราคือ รังสียวู ีจากดวงอาทิตย์ และความร้ อน จึงทําการทดลองโดยจําลองการเสื่อมคุณภาพ
ของฟองนํ ้ายางพาราในสภาวะโดนแสงยูวีและความร้ อนและคัดเลือกฟองนํ ้ายางพาราประดิษฐ์ ที่ดีที่สดุ มา 2
รหัสเพื่อนํามาใช้ เป็ นตัวกลาง* ทําการทดสอบโดยวางฟองนํ ้ายางพารา P4181 P4182 P5181 P5182 และ
P6201 ภายใต้ ชดุ ทดสอบหลอดรังสียวู ี และชุดทดสอบหลอดรังสีอินฟราเรด กําหนดอุณหภูมิภายใต้ ชดุ ทดสอบ
39 องศาเซลเซียส ทดสอบและเก็บตัวอย่าง 3 ครั้ง เป็ นเวลา 3 เดือน โดยชุดทดสอบรังสียวู ีตวั อย่างฟองนํ ้า
ยางพาราอยู่ในลักษณะแห้ ง และชุดทดสอบรั งสี อิ นฟราเรดตัวอย่างฟองนํ า้ ยางพาราอยู่ใ นบี ก เกอร์ ที่ใ ส่นํ า้
คัดเลือกฟองนํ ้ายางพาราที่ดีที่สดุ 2 ตัวอย่าง เพื่อนําไปทําการทดลองต่อไป
* หมายเหตุ ฟองนํ ้ายางพาราประดิษฐ์ แต่ละรหัสมีความแตกต่างกันที่สว่ นผสมและเปอร์ เซ็นต์ของยางพารา

ทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะของเชือ้ จุลินทรี ย์อนาม็อกจากกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ อง
กราด
ศึกษาประสิทธิภาพการยึดเกาะของเชื ้อจุลินทรี ย์อนาม็อกจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ของ ฟองนํ ้ายางพารา (ผลจากการทดลองที่1) ฟองนํ ้าโพลียรู ี เทน และฟองนํ ้าเมลามีน ใช้ วิธีการเขย่า
เชื ้อจุลิทรี ย์อนาม็อกปริ มาตร 50 มิลลิลิตรกับตัวอย่างฟองนํ ้าขนาด 1 ตารางเซนติเมตร เป็ นเวลา 7 วัน 14 วัน
และ 21 วัน โดยเชื ้อจุลินทรี ย์มีคา่ ตะกอนแขวนลอยระเหย (MLVSS) เท่ากับ 1,020 มิลลิกรัมต่อลิตร กําหนดให้
อยู่ในสภาวะไร้ แสง ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ความเร็ วรอบ 120 รอบ/นาที และผ่านก๊ าซอาร์ กอนและคาร์ บอนไดออกไซด์
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของชนิดตัวกลางฟองนํ ้ายางพารา ฟองนํ ้าโพลียรู ี เทน และฟองนํ ้าเมลามีนเพื่อใช้ ใน
การเลี ้ยงเชื ้ออนาม็อกแบบไบโอฟิล์ม

ผลและวิจารณ์ การทดลอง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพจากการทนแสงจากหลอดรั งสียูวีและหลอดรั งสีอนิ ฟราเรดเพื่อคัดเลือก
ฟองนํา้ ยางพาราตัวอย่ าง
จากการศึกษาประสิทธิ ภาพจากการทนแสงจากหลอดรั งสียูวีเพื่ อคัดเลือกฟองนํ า้ ยางพารา P4181
P4182 P5181 P5182 และ P6201 โดยเก็บผลการทดสอบจากภาพถ่ายและจากการสังเกตและเปรี ยบเทียบ
พบว่า ฟองนํ ้ายางพาราชนิด P5181 P5182 และP6201 เนื ้อผิวฟองนํ ้ามีความหนามีเนื ้อละเอียดและมีความ
สมํ่าเสมอกว่าฟองนํ ้ายางพาราชนิดอื่น เนื่องจากมีเปอร์ เซ็นต์ยางพาราในเนื ้อฟองนํ ้าสูง เมื่อนํามาทดสอบด้ วย
หลอดรังสียูวีพบว่า ฟองนํา้ ยางพาราทุกชนิดเมื่อโดยรังสียูวีในระยะเวลา 1 เดือนแรก จะมีการเปลี่ยนสีเป็ นสี
เหลือง และเริ่ มกรอบ และจะเริ่ มเสื่อมสภาพโดยการหลุดเป็ นผงเมื่อบีบในเดือนที่ 3 จากการศึกษาในครั้งนี ้พบว่า
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ฟองนํ ้ายางพาราชนิด P5181 และ P5182 มีความคงตัวที่สดุ และเสียรู ปทรงน้ อยที่สดุ (figure 1) จึงได้ เลือก
ฟองนํ ้ายางพารา P5181 และP5182 มาใช้ เป็ นตัวกลางในการเลี ้ยงเชื ้ออนาม็อก

Figure 1 Result of latex foam P4181 P4182 P5181 P5182 and P6201 under UV lamp in 3 month
จากการศึกษาประสิทธิภาพจากการทนความร้ อนจากหลอดรังสีอินฟราเรดเพื่อคัดเลือกฟองนํ ้า
ยางพารา P4181 P4182 P5181 P5182 และ P6201 โดยเก็บผลการทดสอบจากภาพถ่ายและจากการ
สังเกตและเปรี ยบเทียบพบว่า ฟองนํ ้ายางพาราทุกชนิดให้ ผลที่คล้ ายกัน คือไม่เกิดการเสียรู ปทรง ยังมี
ความยื ด หยุ่น เมื่ อ บี บ จะคื น ตัว กลับ มา และเปลี่ ย นสี จ ากสี นํ า้ ตาลอมเหลื อ งอ่ อ นเป็ นสี ข าวเมื่ อ เข้ า
ระยะเวลาเดือนที่ 3 (figure 2)
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Figure 2 Result of latex foam P4181 P4182 P5181 P5182 and P6201 under IR lamp in 3 month
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะของเชือ้ จุลินทรี ย์อนาม็อกจากกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
จากการศึกษาประสิทธิภาพการยึดเกาะของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์อนาม็อกจากฟองนํ ้ายางพารา
ฟองนํ า้ โพลี ยูริ เ ทน และฟองนํ า้ เมลามี น ด้ วยกล้ อ งจุลทรรศน์ อิเ ล็ก ตรอนแบบส่องกราดในสภาวะไร้ แสง ที่
อุณหภูมิห้อง และผ่านแก๊ สอาร์ กอน – คาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นเวลา 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน พบว่า
เชื อ้ จุลินทรี ย์อนาม็อกเริ่ มเกาะอยู่ที่ฟองนํ า้ ทุกชนิดในระยะเวลา 7 วัน โดยผลจากลักษณะทางกายภาพของ
ฟองนํ ้าแต่ละชนิดส่งผลต่อการยึดเกาะของจุลินทรี ย์อนาม็อก คือ ฟองนํ ้ายางพารา P5181 และ P5182 มีพื ้นผิว
ฟองนํ ้าที่มากที่สดุ ส่งผลให้ เชื ้ออนาม็อกเกาะบนพื ้นผิวฟองนํ ้ามีการกระจายตัวสูงที่สดุ (figure 3: A-D) (figure 4:
A-D) ที่ระยะเวลา 14วัน และ 21 วัน พบเชื ้ออนาม็อกเกาะตัวบนฟองนํ ้าหนาแน่นเพิ่มขึ ้นตามลําดับ (figure 3: 714) (figure 4: 7-14) ส่วนฟองนํ ้าโพลียรู ิ เทนมีพื ้นผิวฟองนํ ้าปานกลางมีโครงสร้ างคล้ ายรังผึ ้ง (figure 5: A-D)
จุลินทรี ย์อนาม็อกเกาะที่พื ้นผิวของฟองนํ ้า มีการตัวกระจายกันตามพื ้นที่ จุลินทรี ย์อนาม็อกมีการยึดเกาะโดยมี
การสร้ างเส้ นใย (polymeric chain) เพื่อเชื่อมจุลินทรี ย์อนาม็อกให้ อยู่รวมตัวเป็ นก้ อน (figure 5: 7-14) และ
ฟองนํ า้ เมลามี นมี โครงสร้ างคล้ ายเส้ นใยถักทอกันเป็ นระเบียบและมี พืน้ ผิวฟองนํ า้ น้ อยที่สุด ทํ าให้ จุลินทรี ย์
อนาม็อกยึดเกาะฟองนํา้ โดยสร้ างเส้ นใยจํ านวนมากขึน้ มาเชื่อมต่อระหว่างตัวจุลินทรี ย์ให้ เป็ นกลุ่มก้ อนและ
เชื่อมต่อพื ้นผิวของฟองนํ ้ากับตัวจุลินทรี ย์อนาม็อกเข้ าด้ วยกัน (figure 6: A-D) (figure 6: 7-14) ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Fan et al.(20014) ในส่วนของปริ มาณของเชื ้อจุลินทรี ย์อนาม็อกที่ยึดเกาะในฟองนํ ้าแต่ละ

ชนิด สามารถหาได้ จากการวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนียไคเนติก ไนไตรท์ไคเนติก และไนเตรทไคเนติก โดย
ใช้ วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานอเมริ กา (APHA/AWWA/WEF, 2005) ของตัวอย่างนํ ้าเข้ าและนํ ้าออกจากถัง
ปฏิกรณ์ เทียบเป็ นประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนของตัวกลางทังสามชนิ
้
ด ซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการ
ทดลอง
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Figure 3 The SEM images of latex foam P5181: the sectional SEM images of anammox granules :
blank –anammox (A) : 7days (B) : 14 days (C) :21 days (D) at mag.50x and the internal SEM images
of anammox granules at mag 5,000x : 7 days (7) :14 days (14) and 21 days (21)

Figure 4 The SEM images of latex foam P5182: the sectional SEM images of anammox granules :
blank –anammox (A) : 7days (B) : 14 days (C) :21 days (D) at mag.50x and the internal SEM images
of anammox granules at mag 5,000x : 7 days (7) :14 days (14) and 21 days (21)
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Figure 5 The SEM images polyurethane foam: the sectional SEM images of anammox granules : blank
–anammox (A) : 7days (B) : 14 days (C) :21 days (D) at mag.50x and the internal SEM images of
anammox granules at mag 5,000x : 7 days (7) :14 days (14) and 21 days (21)

Figure 6 The SEM images Melamine foam: the sectional SEM images of anammox granules : blank –
anammox (A) : 7days (B) : 14 days (C) :21 days (D) at mag.50x and the internal SEM images of
anammox granules at mag 5,000x : 7 days (7) :14 days (14) and 21 days (21)

สรุ ป
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จากการคัดเลือกฟองนํ า้ ยางพาราที่ ประดิษฐ์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย พบว่า
ฟองนํ ้ายางพารา P5181 และ P5182 มีความเหมาะสมที่จะนํามาเป็ นตัวกลางยึดเกาะให้ เชื ้อจุลินทรี ย์อนาม็อก
มากที่สดุ เนื่องจากลักษณะฟองนํ ้ามีความหนามีเนื ้อละเอียดและมีความสมํ่าเสมอกว่าฟองนํ ้ายางพาราชนิดอื่น
เนื่องจากมีเปอร์ เซ็นต์ยางพาราในเนื ้อฟองนํ ้าสูง และมีความคงตัวที่สดุ และเสียรู ปทรงน้ อยที่สดุ เมื่อทดสอบกับ
หลอดรั งสียูวี และหลอดรั งสีอินฟราเรด และผลจากการทดสอบจากการศึกษาประสิทธิ ภาพการยึดเกาะของ
เชื อ้ จุลิ น ทรี ย์ อ นาม็ อ กจากฟองนํ า้ ยางพารา ฟองนํ า้ โพลี ยูริ เ ทน และฟองนํ า้ เมลามี น ด้ ว ยกล้ อ งจุล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าลักษณะทางกายภาพของฟองนํ ้าแต่ละชนิดส่งผลต่อการยึดเกาะของจุลินทรี ย์
อนาม็อก โดยฟองนํ ้าที่มีพื ้นผิวฟองนํ ้ามากที่สดุ คือ ฟองนํ ้ายางพารา P5181 และ P5182 เชื ้อจุลินทรี ย์จะมีการ
เกาะบนพืน้ ผิวแบบกระจายตัว ส่วนฟองนํ า้ โพลียูริเทน และฟองนํ า้ เมลามี น พบว่ามี พืน้ ผิวน้ อยกว่า และมี
ลักษณะพื ้นผิวแบบเส้ นใย ทําให้ จลุ นิ ทรี ย์อนาม็อกสร้ างเส้ นใย (polymeric chain) เพื่อเชื่อมจุลินทรี ย์อนาม็อกให้
อยูร่ วมตัวเป็ นก้ อน และเชื่อมต่อระหว่างพื ้นผิวฟองนํ ้าเพื่อเชื่อมตัวจุลนิ ทรี ย์ให้ สามารถยึดเกาะในฟองนํ ้าได้
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ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้ อมเพื่อการเกษตรผ่ านสมาร์ ทดีไวซ์
Environment Monitoring And Control For Agriculture Via Smart Device
ศศิมาภรณ์ มงคลพิทักษ์ 1* และ ทวีพล ซื่อสัตย์1
Sasimaporn Mongkolpitak1* and Taweepol Suesut1

บทคัดย่ อ
บทความนี ้นาเสนอระบบควบคุมอัตโนมัติที่ติดตามสภาพแวดล้ อมเพื่อการเกษตรผ่านสมาร์ ทดีไวซ์ โดย
มีตวั ควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได้ (PLC) ทาหน้ าที่เป็ นตัวควบคุมซึง่ รับข้ อมูลจากตัวเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิและ
ความชื ้น และยังทาหน้ าที่เป็ นเว็ปเซริ ฟเวอร์ แบบฝั งตัวสาหรับใช้ ในการปฏิบัติงานระยะไกล และวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนันจึ
้ งไม่จาเป็ นต้ องมีผ้ ปู ฏิบตั ิอยู่บริ เวณพื ้นที่เพาะปลูก นอกจากนี ้ผู้ปฏิบตั ิงานยังสามารถใช้ สมาร์ ทดีไวซ์ผ่าน
กล้ องไอพีเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ และการเจริ ญเติบโตของพืชได้ อีกด้ วย ในการทดลองได้ ทาการเปรี ยบเทียบ
วิธีการควบคุมระบบ 2 วิธี คือ วิธีแรกเป็ นการควบคุมตามเวลา ซึง่ โปรแกรมการรดน ้าทุกเช้ าเย็น วิธีที่สองเป็ นการ
รดน ้าตามสภาวะของอุณหภูมิและความชื ้น จากผลการทดลองพบว่าวิธีที่สองให้ ผลการประหยัดน ้าได้ ดีกว่าและ
การเจริ ญเติบโตของพืชดีกว่า และได้ มีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ในงานวิจยั นี ้ช่วยประหยัดทังแรงงาน
้
และ
ทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ABSTRACT
This paper presents the automatic system for control and monitoring the agricultural plant via
smart device. The programmable logic controller (PLC) is the controller getting data from the
temperature sensor and the humidity sensor and also works as an embedded web server for remote
operation and data analysis that the human is not necessary to operate at the vegetable plant.
Moreover, the operator can use the smart device to observe the vegetable plant via the IP camera in
order to check the abnormal event as well as the growing of the plant. The experiment setup has
been compared between two control algorithms. The first algorithm is time-based control system
which the watering is done every morning and evening. The second algorithm is condition-based
control system which the watering is depended on temperature and humidity condition. The
experiment result is shown that the second algorithm can be saved the water and better growing rate
and the economic analysis was discussed. This work can be saved the labor cost and resources
efficiently.
Key Words : PLC, IP camera, smart device
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คานา
ปั จจุบนั การเกษตรกรรมมีความต้ องการเพิ่มคุณภาพ และปริ มาณของผลผลิต จึงมีการนาเสนอผลงานที่
จะช่วยแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว คือ การตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณที่เพาะปลูก เพื่อทาการปรับปรุ ง
และแก้ ไขสภาพต่างๆ ของสิ่งแวดล้ อม เช่น การเพิ่มน ้าให้ กบั พืชโดยการตรวจสอบความชื ้นภายในดิน ซึง่ มีการใช้
งานเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้ สายมาประยุกต์ใช้ งานเพื่อตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้ อม (ภาคภูมิ มโนยุทธ, มัลลิกา
อุณ หวิ ว รรธน์ , วรรณรั ช สัน ติ อ มรทั ต . 2010) ส าหรั บ งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ น า Smart Device (Tab Phone, Tablet,
Smart Phone, PC, Notebook) มาพัฒนาใช้ กบั ระบบให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับในปั จจุบนั มีการ
ใช้ งาน Smart Device อย่างแพร่ หลาย หากนาอุปกรณ์ เหล่านี ้มาประยุกต์ใช้ เพื่อตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้ อม
จะทาให้ ง่ายต่อการเข้ าถึงและสะดวกในการใช้ งานในทุกสถานที่
การปลูกพืชผลการเกษตรที่อยู่ในพื น้ ที่ ห่างไกล เกษตรกรอาจไม่สามารถไปดูแลได้ ตลอดเวลา จึงได้ มี
การนาระบบและอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ ดแู ลพืชผลทางการเกษตร เพื่อติดตามสภาพแวดล้ อม และดูแลผลผลิตให้
ได้ ผลตามที่คาดหวัง และสามารถทดแทนการจ้ างแรงงานคนในการดูแลพืชผลที่เพาะปลูก ซึง่ ในสภาวะปั จจุบัน
ค่าแรงได้ พ่งุ สูงขึ ้น อีกทังยั
้ งสามารถนาเวลาที่จะต้ องเข้ าไปดูแลพืชผลที่เพาะปลูกส่วนนี ้ ไปใช้ ในกิจกรรมส่วนอื่น
เพื่อเป็ นรายได้ เสริ ม หรื ออาจจะทาให้ เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชผลได้ ในจานวนที่มากขึ ้น
งานวิจยั ระบบควบคุม และติดตามสภาพแวดล้ อมเพื่อการเกษตรผ่าน Smart Device ได้ ถกู ออกแบบมา
ให้ มีความยื ดหยุ่นต่อการนาไปใช้ งาน คือสามารถนาไปใช้ เป็ นตัวควบคุม ในการรดนา้ พื ช ได้ ทุกพื น้ ที่ และยัง
สามารถติดตามสภาพแวดล้ อมของบริ เวณพื ้นที่แปลงเพาะปลูก เพื่อนาข้ อมูลสภาพอากาศที่ได้ มาช่วยวิเคราะห์
การให้ น ้าพืชในขณะนันอี
้ กด้ วย งานวิจยั นี ้จะทาการติดตามสภาพอากาศ และดูแลผลผลิตซึง่ เป็ นการเฝ้าติดตาม
ผลผ่านหน้ าเว็บไซต์ โดยที่ PLC จะควบคุมระบบ จัดเก็บข้ อมูลจากตัวเซนเซอร์ จากนัน้ วิเคราะห์ การทางานของ
ระบบแล้ วแสดงค่าที่ วัดได้ ขึน้ บนหน้ าเว็บ ไซต์ ทาให้ ผ้ ูใช้ เห็นข้ อมูลของสภาพแวดล้ อมในเวลาขณะนัน้ ในการ
ด าเนิ น วิ จัย ครั ง้ นี จ้ ะควบคุ ม ผ่ า น Smart Device และสามารถเฝ้ าดูส ถานการณ์ ร อบๆ แปลงเพาะปลู ก ได้
ตลอดเวลาด้ วยการดูผ่าน IP Camera ซึง่ สะดวกต่อการเฝ้าติดตามผลในระยะไกลโดยที่เกษตรกรไม่จาเป็ นต้ อง
อยู่ในพื ้นที่แปลงเพาะปลูก

อุปกรณ์ และวิธีการ
การออกแบบระบบ
งานวิจยั นี ้เป็ นการประยุกต์การวัดค่าอุณหภูมิ ค่าความชื ้นของอากาศและดิน รวมไปถึงสภาพอากาศใน
พื ้นที่เพาะปลูก เพื่อตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดล้ อมและการทางานต่างๆ ของระบบ ผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ โดย
ใช้ PLC ในการควบคุมสัง่ การระบบ การตรวจวัดความชื ้นในดินรวมไปถึงอุณหภูมิ และความชื ้นสัมพัทธ์ บริ เวณ
แปลงเพาะปลูกข้ อมูลเหล่านีจ้ ะสามารถนามาวิเคราะห์การให้ น ้าแก่พืช เมื่อระดับความชื ้นในดินอยู่ในระดับต่า
กว่าที่ตงค่
ั ้ าไว้ ระบบจะสัง่ ให้ น ้ากับพืชโดยจะแสดงข้ อมูลที่ระบบตรวจวัด ควบคุมการทางาน ผ่านหน้ าเว็บไซต์บน
อุปกรณ์ Smart Device และสามารถติดตามติดตามสถานการณ์ ในบริ เวณแปลงทดลองได้ โดยผ่าน IP Camera
เปรี ยบเทียบกับแปลงเพาะปลูกที่ตงเวลาในการรดน
ั้
้าให้ กบั พืช โดยไม่มีการตรวจสอบและติดตามสภาพแวดล้ อม
บริ เวณแปลง กาหนดให้ ในแต่ละวันมีการรดน ้าคือ ช่วงเช้ า และช่วงเย็น
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อุปกรณ์ และการประมวลผล
ในการทดลองนันทางผู
้
้ วิจยั เลือกใช้ PLC ของ Unitronics รุ่ น V350-35-T2 ซึง่ มี สัญญาณขาเข้ า (input)
ได้ แก่ เซนเซอร์ วดั ความชื ้นในดิน (Soil Moisture Sensor), ทรานสมิตเตอร์ วดั ความชื ้น และอุณหภูมิ (Humidity
& Temperature Transmitter), โฟลว์สวิตช์ (Flow Switch) และสัญญาณขาออก (output) ได้ แก่ โซลินอยด์วาล์ว
(Solenoid Valve) การตรวจวัดปริ มาณความชื ้นในดินจะใช้ อปุ กรณ์ตรวจวัดค่าความชื ้นในดิน การวัดค่าความชื ้น
ในดินนันจะน
้
าเอาแท่งอิเล็กโทรด (Electrode)ปั กลงไปในดินที่ต้องการวัดซึง่ ก็จะสามารถอ่านค่าความชื ้นของดิน
ได้ หลักการคือ การวัดค่าความต้ านทานระหว่างอิเล็กโทรด 2 ข้ าง ในกรณี ที่ อ่านค่าความต้ านทานได้ น้อยก็
แปลว่ามีความชื ้นในดินมาก หรื อดินชุ่มชื ้นไม่ต้องรดน ้า จากนันค่
้ าที่อ่านได้ ก็จะเอาป้อนให้ กบั วงจรเปรี ยบเทียบ
แรงดัน IC LM393 (DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS) โดยตังค่
้ าได้ จาก Variable Resistor ซึง่ เป็ นการ
ปรับค่าแรงดันที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบ การตรวจวัดสภาพแวดล้ อมจะใช้ ทรานสมิตเตอร์ วดั ความชื ้นและอุณหภูมิ
ของ Primus รุ่ น HM006 เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ สาหรับวัดความชื ้นและอุณหภูมิในตัวเดียวกันเหมาะสาหรับติดตังบน
้
ผนั ง หรื อเพดานภายในห้ องเพื่ อ แปลงความชื น้ สั ม พั ท ธ์ 0-100% RH และอุ ณ หภู มิ 0-100◦C ให้ เป็ น
สัญญาณไฟฟ้า DC 4-20 mA, 0-10 VDC อุปกรณ์ตรวจจับการไหลของน ้าหรื อของเหลวในท่อส่งน ้า เพื่อป้องกัน
ความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึน้ กับ อุป กรณ์ จ ะใช้ โฟลว์ สวิ ต ช์ หากท่อส่งนา้ ไม่มีน า้ ไหลผ่านสวิท ซ์ จ ะปิ ดปั๊ มนา้ หรื อ
มอเตอร์ จะหยุดการทางาน
หากความชืน้ ในดินมีค่าต่ากว่าระดับที่ ตงไว้
ั ้ รีเลย์ สวิตช์ จะส่งค่าไปยัง PLC เพื่ อสัง่ การรดนา้ ให้ กับ พื ช
ทรานสมิตเตอร์ วดั ความชื ้นและอุณหภูมิจะเป็ นตัววัดและส่งค่าไปยัง PLC เพื่อนาไปแสดงสถานะอุณหภูมิ และ
ความชื ้นในบรรยากาศภายในบริ เวณแปลงพืช ณ ขณะนัน้ สวิตซ์ตรวจสอบการไหลจะใช้ ตรวจสอบสถานะของน ้า
และส่งค่าไปยัง PLC ว่ามีน ้าไหลเข้ าสู่ระบบหรื อไม่ และโซลินอยด์วาล์วใช้ ในการควบคุมการเปิ ด-ปิ ดน ้าให้ กบั พืช
โดยวาล์วจะถูกสัง่ การจาก PLC ส่วนการติดตามการทางานของระบบจะแสดงข้ อมูลต่าง ๆ ของระบบผ่านหน้ า
เว็ บ ไซต์ บ นอุ ป กรณ์ smart device เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ งานสามารถรั บ ทราบสถานการณ์ ท างาน สามารถสั่ง การ
เปลี่ยนแปลงค่าในการควบคุมระบบ และติดตามภาพสถานการณ์ในบริ เวณแปลงทดลอง ณ เวลาขณะนันได้
้

Figure 1 (A) Overall plant and system, (B) PLC connection with the trial.
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ระบบ HMI (Human Machine Interface) และ PLC
การเชื่อมต่ออุปกรณ์การทดลองเข้ ากับ PLC และสามาถติดต่อกับผู้ใช้ งานได้ ดงั แสดงตามรูปที่ 1 PLC
Unitronics ใช้ โปรแกรม VisiLogic ในการเขียนโปรแกรมควบคุม รวมถึงการเขียน HMI และTouchscreen ซึง่
โปรแกรมนี ้สามารถดาว์นโหลดฟรี ได้ โดยตรงจากเว็บไซด์ Unitronic.com เมื่อดาว์นโหลดโปรแกรมแล้ วจะเริ่ มต้ น
ด้ วยการตังค่
้ าฮาร์ ดแวร์ (hardware) ที่เกี่ยวข้ องกับ PLC เลือกรุ่ นตาม PLC ที่เราเลือกใช้ งานหากมีอปุ กรณ์เสริ ม
ต้ องตังค่
้ าที่สว่ นนี ้ด้ วยในที่นี ้เราจะเลือกรุ่ น V350-35-T2 จากนันก
้ าหนดดิจิตอลอินพุต (Digital input) และ
ดิจิตอลเอาต์พตุ (Digital output) ที่ตอ่ ใช้ งานกับ PLC สามารถเขียนแลดเดอร์ (ladder) ควบคุมการทางานได้ ที่
Tab Ladder หากต้ องการเขียน HMI และเขียนให้ แสดงหน้ าจอสัมผัส (Touchscreen) ได้ ที่ Tab HMI

Figure 2 (A) Set up PLC (B) Main display on PLC.
Watering Status : แสดงผลว่า ณ ขณะนันระบบก
้
าลังรดน ้าอยู่หรื อไม่
Water Status : แสดงผลว่า ระบบสัง่ รดน ้าแล้ ว น ้าไหลเข้ าสูร่ ะบบหรื อไม่
Timer Set : ตังหน่
้ วงเวลาการรดน ้าในแต่ละครัง้ ที่มีการส่งค่าจาก Soil Moisture Switch
Manual Watering : สัง่ รดน ้าด้ วยตนเอง
Temp : แสดงระดับอุณหภูมิ ณ บริ เวณแปลงทดลอง
Humidity : แสดงระดับความชื ้นบรรยากาศ ณ บริ เวณแปลงทดลอง
Soil Moisture Status : แสดงผลว่า ระดับความชื ้นในดินยังอยู่ในระดับที่ต้องการหรื อไม่
Solenoid Valve : แสดงผลว่าวาล์วอยู่ในสถานะปิ ดหรื อเปิ ด
Water Flow Switch : แสดงผลว่า ณ ขณะนัน้ มีน ้าไหลในระบบหรื อไม่
แปลงสาธิตการทดลอง
เตรี ยมแปลงทดลองจานวน 2 แปลง ให้ แปลงที่ 1 ใช้ PLC ควบคุมการให้ น ้ากับพืชโดยเป็ นแบบติดตาม
สถานะ และสภาพแวดล้ อมบริ เวณรอบๆแปลงเพาะปลูก ส่วนแปลงที่ 2 ใช้ อปุ กรณ์ ตงเวลาในการควบคุ
ั้
มการให้
น ้าแก่พืช โดยติดตังท่
้ อให้ น ้าพีอีพร้ อมหัวจ่ายน ้าแบบฝอย องศาของการจ่ายน ้าคือ 180 องศา ระยะห่างของหัว
จ่ายน ้าอยู่ที่ 30 เซนติเมตร ทัง้ 2 แปลง
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แปลงที่ 1 ใช้ PLC ควบคุมในการจ่ายน า้ โดยมีก ารติดตัง้ อุป กรณ์ ตรวจวัดความชื น้ ในดิน เป็ นตัวส่ง
สัญญาณไปยัง PLC เพื่อสัง่ รดน ้า ตัวอุปกรณ์ ตรวจวัดความชื ้นในดินที่นามาใช้ นี ้เป็ นชนิดรี เลย์ ซงึ่ สามารถปรับตัง้
ค่าระดับความชืน้ ที่ต้องการให้ สวิตซ์ของรี เลย์ เปิ ดทางานได้ การปรั บตังค่
้ าความชืน้ ที่ต้องการนี ้ ได้ ทาการสอบ
เทียบค่าความชื ้นจากอุปกรณ์ ตรวจวัดระดับความชืน้ ในดินอีกชนิดหนึ่งที่สามารถแสดงผลค่าระดับความชื ้นได้
โดยจะตังความชื
้
้นให้ อยู่ในระดับไม่ต่ากว่าระดับ 3 (หากต่ากว่าระดับนี ้ดิ นจะส่งผลให้ พืชเกิดการเหี่ยวเฉา) และ
จะใช้ โซลินอยด์วาล์วที่ถกู ควบคุมโดย PLC ในการจ่ายน ้า และมีการติดตังโฟลว์
้
สวิตช์เพื่อตรวจวัดการไหลของน ้า
ส่วนแปลงที่ 2 ใช้ อปุ กรณ์ ตงเวลาในการควบคุ
ั้
มการให้ นา้ แก่พืช โดยตังรดน
้ ้าเป็ นช่วงเวลาระหว่าง 07:00-07:03
น.และ 18:00-18:03 น.และใช้ โซลินอยด์วาล์วเป็ นตัวเปิ ด ปิ ดน ้าที่ถกู ควบคุมโดยอุปกรณ์ตงเวลา
ั้
ปลูกพืชลงในแปลงทดลองทัง้ 2 แปลง โดยเลือกพืชที่มีช่วงอายุการเจริ ญเติบโตประมาณ 45 วัน เพื่อให้
ง่ายต่อการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโต พืชที่เลือกปลูกคือ ผักกาดขาวใหญ่ ผักกวางตุ้ง ผักคะน้ า และผักบุ้งจีน

Before

After

Figure 3 Crops planting demonstration before and after planting
ในบริ เวณแปลงจะทาการติดตัง้ IP Camera ไว้ เพื่อติดตามสถานการณ์ และเฝ้าดูการเจริ ญเติบโตของ
พืชในบริ เวณแปลงได้ ผ่านหน้ าเว็บไซต์บนอุปกรณ์ smart device
A

B

Figure 4 (A) Communication via webpage on smart device, (B) IP Camera to monitor the situation
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้ อมเพื่ อการเกษตรผ่าน ได้ ทาการตรวจจับความชืน้ ของดิน และ
สภาพอากาศ โดยมีการกาหนดเงื่อนไขบน PLC ทาให้ ระบบจะทาการรดน ้าให้ กบั พืชเมื่อดินมีความชื ้นน้ อย หรื อ
ต่ากว่าค่าที่กาหนดไว้ ซึ่งจะมีการกาหนดค่าให้ มีการรดนา้ ที่ให้ กับพืชอย่างเหมาะสม โดยสามารถป้อนเวลาใน
การรดน ้าตามที่ต้องการ หรื อตังเวลาในการรดน
้
้าในแต่ละครัง้ ที่ระบบสัง่ รดน ้าได้ โดยสัง่ ชุดควบคุมผ่านทางหน้ า
เว็บไซต์ หรื อ Smart Device จากการทดลองพบว่าพื ชที่ อยู่ในแปลงที่ 1 ซึ่งได้ ใช้ PLC ในการควบคุมการให้ นา้
โดยผ่านการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมบริ เวณรอบๆ แปลง มีการเจริ ญ เติบโตที่ ดีกว่าพื ชที่ อยู่ในแปลงที่ 2 ที่ ใช้
อุปกรณ์ตงเวลาในการควบคุ
ั้
มการให้ น ้า หากเปรี ยบเทียบความเจริ ญเติบโตของพืชในแต่ละชนิดพบว่า ผักบุ้งเป็ น
พืชที่เจริ ญเติบโตได้ ดีทงในแปลงที
ั้
่ 1 และ 2 ส่วนผักกาดขาวใหญ่ และผักคะน้ าเจริ ญเติบโตได้ ดีในแปลงที่ 1 และ
ผักกวางตุ้งเจริ ญเติบโตได้ ไม่ดีทงั ้ ในแปลงที่ 1 และ 2 โดยการวัดการเจริ ญเติบโตของพืชวัดได้ จากขนาดของใบ
โดยผักกาดขาวใหญ่ ผักกวางตุ้ง ผักคะน้ า วัดความกว้ างของใบ และผักบุ้งจีนวัดได้ ความยาวของใบ จาก Figure
5 และ 6 จะเห็นว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปการเจริ ญเติบโตของพืชแปลงที่ 2 จะคงที่และตายในที่สดุ ซึง่ พืชในแปลง
ที่ 1 นัน้ อาจได้ รับการควบคุมระดับความชื ้นในดินที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืชอยู่ตลอดเวลา แตกต่า ง
จากพืชที่อยู่ในในแปลงที่ 2 ที่ ใช้ อปุ กรณ์ ตงเวลาในการควบคุ
ั้
มการให้ นา้ ซึง่ ความชื ้นในดินอาจอยู่ในระดับที่ไม่
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ความชื ้นในดินของแปลงที่ 2 อาจอยู่ในระดับสูงจนเกินไป อีกทังหากเกิ
้
ดฝน
ตกแปลงทดลองที่ 2 ก็จะยังคงรดน ้าอยู่ตามเวลาที่ได้ ตงไว้
ั ้ ส่งผลให้ รากของพืชบางชนิดที่ไม่ชอบน ้ามาก เกิดการ
เน่า และตายได้ ส่วนในแปลงที่ 1 ที่ ถูกควบคุมโดย PLC นัน้ สามารถติดตามผลได้ ผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ บ น
อุปกรณ์ Smart Device และเฝ้าดูสถานการณ์ รอบๆ แปลงทดลองได้ ตลอดเวลาด้ วยการดูผ่าน IP Camera ซึ่ง
สะดวกต่อการเฝ้าติดตามผลในระยะไกลโดยไม่จาเป็ นต้ องอยู่ในพื ้นที่แปลงเพาะปลูก

Figure 5 The trial period of the crop for 20 days
(1) Plot 1: Using PLC control watering, (2) Plot 2 : Using Timer control watering

Figure 6 The trial period of the crop for 45 days
(1) Plot 1: Using PLC control watering, (2) Plot 2 : Using Timer control watering
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ซึง่ จากการทดลองได้ มีการคานวนหาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ คื อ แปลงที่ 1 เป็ นระบบที่ใช้ PLC
และเซนเซอร์ ในการควบคุมระบบ มีต้นทุนระบบคิดเป็ นเงินประมาณ 30,000 บาท ปริ มาณนา้ ที่ใช้ คิดเป็ นเงิน
ประมาณ 44 บาท ส่วนแปลงที่ 2 เป็ นระบบที่ใช้ อปุ กรณ์ ตงเวลาซึ
ั้
ง่ ระบบนี ้จะเป็ นตัวแทนระบบที่ใช้ แรงงานคนใน
การรดน ้ามีต้นทุนระบบประมาณ 48,000 บาท ปริ มาณน ้าที่ใช้ คิดเป็ นเงินประมาณ 200 บาท การคานวนนี ้จะคิด
ที่ ระยะเวลาในการปลูกพื ชคือ 40 วัน จานวน 200 แปลง แบ่งเป็ นแปลงที่ ใช้ PLC 100 แปลง และแปลงที่ ใช้
แรงงานคน 100 แปลง ซึง่ ค่านา้ ของทัง้ 2 แปลงคิดจากร้ อยล่ะที่คานวนจากความถี่ของการรดนา้ จะเห็นได้ ว่า
ต้ นทุนระบบของแปลงที่ 1 น้ อยกว่าแปลงที่ 2 เท่ากับ 18,156 บาท ซึง่ ถ้ าเทียบการปริ มาณผลผลิตที่เท่ากัน แล้ ว
แปลงที่ 1 จะมีความคุ้มค่ามากกว่าแปลงที่ 2

Figure 7 Show watering of Plot 1 and Plot 2

สรุป
งานวิจยั ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้ อมเพื่อการเกษตรผ่าน Smart Device จาลองการทางาน
แปลงที่ 1 ด้ วยการควบคุมการทางานของ PLC โดยเขียนโปรแกรมควบคุมให้ ระบบทาการรดน ้าแปลงเพาะปลูก
แบบอัตโนมัติตามเงื่อนไข โดยมีการใช้ ความสัมพันธ์ของความชื ้นที่วดั ได้ มากาหนดการรดน ้าในแปลงเพาะปลูก
และมีการตรวจจับความชื ้นของดิน เพื่ อกาหนดเงื่อนไขบน PLC ซึ่งระบบจะทาการรดนา้ พื ชเมื่อความชืน้ ในดิน
น้ อยหรื อต่ากว่าค่าที่กาหนดเอาไว้ ระบบสามารถตังค่
้ าหน่วงเวลาที่ต้องการรดน ้า ควบคุมระบบได้ จากระยะไกล
รวมถึงติดตามสภาพอากาศแวดล้ อมบริ เวณแปลงเพาะปลูก และสามารถเฝ้าดูสถานการณ์ ร อบบริ เวณแปลง
เพาะปลูกได้ ตลอดเวลาด้ วยการดูผ่าน IP Camera ผ่านทางหน้ าเว็บ ไซต์ บ น Smart Device เปรี ยบเที ยบกับ
แปลงที่ 2 คือการปลูกพืชโดยใช้ ตวั ตังเวลาในการควบคุ
้
มในการรดน ้า โดยกาหนดให้ รดน ้าเป็ น 2 ช่วงเวลาต่อ 1
วัน ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบเหมือนเกษตรกรเข้ าไปดูแลแปลงในทุกๆ วัน จากการทดลองพบว่าแปลงที่ 1 มีการ
เจริ ญเติบโตที่ดีกว่าพืชที่อยู่ในแปลงที่ 2 แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยมีการวัดค่าเพื่อนาไป
วิเคราะห์ระบบ ทาให้ ได้ ผลผลิตออกมามีคณ
ุ ภาพ และประหยัดทรัพยากรได้ อีกด้ วย จาก Figure 7 เห็นได้ ชดั เจน
เลยว่าแปลงที่ 1 ใช้ น ้าในการรดน ้าให้ กบั แปลงเพาะปลูกน้ อยกว่าแปลงที่ 2 ดูได้ จากความถี่ของการรดน ้าที่แสดง
ในกราฟซึ่งจะเห็ นได้ ว่าประหยัดนา้ ได้ ถึงร้ อยล่ะ 78 เมื่อเที ยบจากการให้ น า้ กับ พื ชของแปลงที่ 2 ดังนัน้ หาก
เกษตรกรศึกษาความต้ องการน ้าของพืช ก็จะทาให้ ใช้ ทรัพยากรได้ ค้ มุ ค่า และประหยัดได้ อีกด้ วย ซึง่ จากงานวิจัย
ระบบที่ออกแบบเป็ นระบบที่สามารถควบคุมได้ จากระยะไกล เกษตรกรจึงไม่จาเป็ นต้ องเข้ าไปในพื ้นที่เพาะปลูก
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นัน่ หมายถึงทาให้ ประหยัดแรงงานคน แต่ก็สามารถเพิ่มผลผลิตที่ดี มีคณ
ุ ภาพได้ อีกด้ วย ทาให้ เห็นว่าเราสามารถ
ที่จัดการดูแลผลผลิตในการเพาะปลูกได้ พร้ อมๆ กันในหลายๆ ที่ โดยที่ เกษตรไม่ต้องเข้ าไปพื น้ ที่ เพาะปลูกก็
สามารถทาให้ ได้ ผลผลิตตามที่ต้องการ และมีคณ
ุ ภาพ
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แนวทางการควบคุมปริมาณความสูญเสียของวัสดุในการกอสรางงานอาคารดวยวิธีวิเคราะห
ผลงานทีท่ ําได
Guidelines in Controlling Material Wastes in Building Construction by Earned Value Analysis
method
วุฒิชัย ดานกลาง1* และ เทอดธิดา ทิพยรัตน1
Wutthichai Danklang1* and Thoeditida Thipparat1

บทคัดยอ
การศึกษาโครงงานนี้ เปนการพัฒนาแนวทางเพื่อชวยการควบคุมการเกิดความสูญเสียของวัสดุจากการ
กอสรางงานอาคารของบริษัทรับเหมาขนาดกลาง ทําการศึกษาเกี่ยวกับการติดตามควบคุมความสูญเสียของวัสดุ
ในโครงการ จากขอมูลคาใชจายดานวัสดุในโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวมสูง 8 ชั้น โดยประยุกตใช
เครื่องมือการควบคุมตนทุนดานวัสดุดวยวิธี Earned Value Analysis วิเคราะหผลการเปรียบเทียบคาใชจายดาน
วัสดุในรายการปริมาณวัสดุและคาใชจายดานวัสดุที่ที่เกิดขึ้น นํามาสรางดัชนีชี้วัดสถานะความสูญเสียดานวัสดุ
ในโครงการ การวิจัยนี้รวบรวมขอมูลดานการวางแผนและควบคุมการใชวัสดุจากฝายกอสราง สวนขอมูลดานการ
จัดซื้อวัสดุรวบรวมจากฝายจัดซื้อ การเฝาติดตามผลการใชและความสูญเสียของวัสดุ ชวยใหผูรับเหมาหรือ
ผูจัดการโครงการใชตัดสินใจในการแกปญหางานดานวัสดุไดอยางทันเหตุการณ

ABSTRACT
This study aims to develop a guideline that helps control the construction material cost for a
medium-sized contractor. The data was obtained from a construction project of a eight-storey
residential building. The Earned Value Analysis is modified and applied as a technique for the
material cost control to compare with the actual material cost against the cost in bill of quantity. The
technique also determines material waste cost status using index calculation. Data associated with
materials management including material planning and control process will be collected from a
construction division. Data associated with procurement will be acquired from procurement division.
This proposed method helps the contractors or project managers making corrective actions for
material waste management efficiently.

Key Words: Material Wastes, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, behaviors on fresmen induction, undergraduate
students
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คํานํา
ความสูญเสียในงานกอสรางอาคารคือคาใชจา ยตางๆที่เกิดขึ้นแตไมไดเพิ่มมูลคาของอาคารที่กอสราง
ความสูญเสียของวัสดุมีผลกระทบตอตนทุนของโครงการเนื่องจากการลดปริมาณความสูญเสียของวัสดุในการ
กอสรางสามารถลดตนทุนของวัสดุกอสรางและลดคาใชจายในการจัดการในสวนของการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
ดวย (นคร, 2545) ความสูญเสียแบงเปน 2 ประเภทคือ ความสูญเสียที่ไมสามารถลดได (Unavoidable waste)
เนื่องจากลักษณะของงานที่จาํ เปนตองมีความสูญเสีย การลดความสูญเสียประเภทนี้ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น หรือไม
คุมคาในการลดความสูญเสีย และความสูญเสียที่สามารถลดได (Avoidable waste) เนื่องจากเปนความสูญเสีย
ที่เกิดจากการขาดการจัดการ และความสูญเสียนี้คุมคาในการลงทุนปองกันไมใหเกิดความสูญเสียขึ้น
ผูรับเหมากอสรางแตละรายมีปริมาณสัดสวนของความสูญเสียประเภทนี้แตกตางกันตามระดับการจัดการในการ
กอสราง และเทคโนโลยีในการกอสราง Formoso และคณะ (1999) สาเหตุของความสูญเสียเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพในการใชงานของวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และเงินทุน มากกวาปริมาณที่จําเปนในการ
กอสรางอาคาร (Koskela, 1992) ของเสียสําคัญที่เกิดขึ้นในโครงการกอสรางมาจากความสูญเสียของวัสดุจาก
การทํางาน พบวาผลกระทบจากปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการกอสรางทําใหลดปริมาณวัตถุดิบและพลังงาน
และกอใหเกิดการขนสงที่เกินความจําเปน (Wyatt, 1978)
แนวทางในการจัดการปญหาความสูญเสียของวัสดุที่เสนอโดย United States Environmental
Protection Agency หรือ USEPA (1988) แบงเปน 4 ระดับ คือระดับที่ 1 Prevention ระดับที่ 2 Recycling
ระดับที่ 3 Treatment และระดับที่ 4 Disposal และพบวาจากแนวทางทั้ง 4 นั้นแนวทางที่ดีที่สุดคือการลด หรือ
ปองกันไมใหเกิดความสูญเสีย และเพราะการปองกันการเกิดความสูญเสียไดแลวก็จะสงผลตอระดับที่ 2, 3, และ
4 ใหมปี ริมาณลดลงตามลําดับ
Earned Value Analysis ไดถูกพัฒนาโดย Department of Defense ประเทศสหรัฐอเมริกาในชวง
ทศวรรษ 1960 เพื่อควบคุมโครงการตางๆ ของหนวยงาน วิธีนี้เปนวิธีการวัดผลดําเนินการของโครงการโดยการ
เปรียบเทียบผลงานจริงกับแผนงานที่วางไวในเชิงปริมาณตัวเลขจํานวนเงิน ผลการวิเคราะหโครงการดวย
Earned Value Analysis ผูจัดการโครงการสามารถติดตามควบคุมในระดับกิจกรรมและระดับโครงการให
ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด (Mueller, Frederick, 1986; Kharbanda et.al., 1987) คาหลักตางๆที่ใชใน
การวิเคราะหผลงาน ไดแก
1) ตนทุนประมาณการของงานตามแผนเวลาที่ตองการ(Budgeted Cost of Work Scheduled , BCWS)
2) ตนทุนประมาณการของผลงานที่ดําเนินการ(Budgeted Cost of Work Performed , BCWP) หรือ
Earned value (EV)
3) คาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริงจากงานที่ดําเนินการแลว(Actual Cost of Work Performed , ACWP)
การวิเคราะหผลงานโดยอาศัยความสัมพันธของคาหลักทั้ง 3 นี้มาสรางดัชนีชี้วัดสถานะของงานได 3 คาคือ
1) คาดัชนีชี้วัดสถานะของระยะเวลาการทํางาน (Schedule Performance Index , SPI)
SPI = BCWP / BCWS
(1)
2) คาดัชนีชี้วัดสถานะของคาใชจา ยของโครงการ (Cost Performance Index , CPI)
CPI = BCWP / ACWP
(2)
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3) คาความแตกตางในกาารควบคุมโครงงการกอสรางมีมีการพิจารณาาอยู 2 คา คือ
(1) คาคววามแตกตางของแผนงาน (SSchedule Variance, SV)
SV = BCWP – BCWS
(3)
ถา SV < 0 หมายถึงการดําาเนินการกิจกรรรมลาชากวากํกาหนดเวลา
(2) คาคววามแตกตางของตนทุน (Coost Variance, CV)
(4)
CV = BCWP – ACWP
ถา CV< 0 หมมายถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงในนการทํากิจกรรมนั้นๆ สูงกว างบประมาณ
ณที่ไดวางแผน
ไ
ไว
การวิเคราะหคาความสสัมพันธทั้ง 4 คคาขางตน (CVV, SV, CPI แลละ SPI) ทําใหสสรุปไดวา ถาคคา
ความมสัมพันธ CV และ SV มีคาเปนลบ หรือถาคาความสัมพันธ CPI และะ SPI มีคานอ ยกวา 1 แสดงงวากิจกรรมที่
เกี่ยววของหรืออาจรรวมถึงโครงกาารที่เกี่ยวของทัทั้งโครงการกําลังมีปญหาเนืองจากผลการ
่
รดําเนินงานจนนกระทั่งถึง
วันที่ทําการวัดเปนไปในทิ
น
ศทางทีที่ไมดี (Koh W
Wee Liang, 20003)
จากปญหาความสู
ห
ญเสีสียของวัสดุขางงตน ทําใหเกิดป
ด ญหาการบริหิ ารตนทุนคาาวัสดุของโครงงการ เริ่ม
ตั้งแตต การประมาณ
ณการตนทุนวััสดุ (Material cost estimatting) การจัดทํางบประมาณ
ณตนทุนวัสดุ (M
Material cost
budgeting) และกการควบคุมตนทุ
น นวัสดุ (Matterial cost coontrol) การวางงแผนดานวัสดดุกอนเริ่มโครงงการ ผูบริหาร
จําเปปนตองติดตามมควบคุมการใใชวัสดุในระดับบกิจกรรมและระดับโครงการร วิเคราะหแนนวโนมความตองการวั
อ
สดุ
การปประมาณการตตนทุนตองถูกตตองเที่ยงตรงแแมนยํา งบประะมาณที่ไดตั้งไว
ไ ก็เหมาะสมกกับความเปนจริ
จ ง ใน
ระหววางดําเนินการรโครงการตองติ
ง ดตามควบคุคุมคาใชจายสวนเกินที่เกิดจากการสูญเสียยของวัสดุ การรวิจยั นี้ใชวิธี
Earnned Value Annalysis วิเคราะหผลการเปรีรยบเทียบคาใชชจายดานวัสดุในรายการปริริมารวัสดุและคคาใชจาย
ดานนวัสดุที่ที่เกิดขึ้น เพื่อเฝาติดตามผลการใช
ต
แและความสูญเสียของวัสดุ ชชวยใหผูรับเหมมาหรือผูจัดกาารโครงการใช
ตัดสินใจในการแกกปญหางานดานวั
า สดุไดอยาางทันเหตุการณ
ณ

อุปกรณและะวิธีการ
การวิจัยนี้เก็บรวบรวมขขอมูล บัญชีราายการปริมาณ
ณวัสดุและอุปกรณ
ก กอสราง BBill of Quantitty (BOQ)
คาใชชจา ยดานวัสดุในโครงการกอสรางจริงที่กําลังดําเนินกาารอยู เปนอาคารพักอาศัยรววมสูง 8 ชั้น (Figure 1)
จากนนั้นนําขอมูลมาประมวลผลโ
ม
โดยใชโปรแกรรม Microsoft Excel

Figure 1 Residentiaal building 8 floors: a case study projeect
การพัฒนาแนวทางกา
น
รควบคุมปริมาาณความสูญเสี
เ ยของวัสดุในการก
น อสรางงงานอาคารดวยวิ
ย ธี Earned
Valuue Analysis มีขั้นตอนในการวิจัยทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตตอนที่ 1 รวบรววม ศึกษา คนคว
ค า เอกสารแและงานวิจัยตางๆ
า ที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลในบัญชีรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณกอสราง Bill of Quantity (BOQ) ขอมูลที่
เกี่ยวของกับการสั่งซื้อ และขอมูลการใชวัสดุของแตละโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแบบสอบถาม และเก็บขอมูลจากบุคลากรในฝายกอสรางและฝายจัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหดัชนีชี้วดั สถานะความสูญเสียดานวัสดุในโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหหาผลตางวัสดุทางตรง ดานราคา (Price Variance) โดยเปรียบเทียบระหวางราคาใน BOQ
กับราคาที่ระบุในใบสั่งซื้อ ใบสงของและใบกํากับภาษี
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหหาผลตางวัสดุทางตรง ดานปริมาณ (Quantity Variance) โดยเปรียบเทียบระหวางปริมาณ
วัสดุใน BOQ กับปริมาณวัสดุที่ใชจริงในโครงการ
ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผล และขอเสนอแนะของงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล
การดําเนินงานศึกษาครั้งนี้ แบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก
1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากกลุมตัวอยางประเภทเอกสาร ของ โครงการกรณีศึกษา
ซึ่งไดแก
(1.1) บัญชีรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณกอสราง Bill of Quantity (BOQ) ซึ่งเปน
เอกสารแนบทายสัญญา
(1.2) เอกสารใบสั่งวัสดุ บิลกํากับภาษีที่ซื้อวัสดุ ใบสงสินคา หรือ เอกสารอื่นๆ ทีม่ ีราคาตอหนวยของ
วัสดุแตละชนิดระบุไว และใชในโครงการ จากการดําเนินงานกอสรางโครงการในชวง…………
(1.3) ใบสั่งของจากหนางานและใบสงของตั้งแตเริ่มจนจบโครงการ
2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากกลุมตัวอยางประเภทบุคคล โดยรวบรวมขอมูลความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ จากแผนกที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการวัสดุ แลวนําไปสรุปหาแนวทางแกไข แบง
ออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายกอสราง และฝายจัดซื้อ ตัวแทนจากฝายกอสรางประกอบดวย ผูควบคุมงาน
และหัวหนาภาคสนาม สวนตัวแทนจากฝายจัดซื้อประกอบดวย หัวหนางานและเจาหนาที่จัดซื้อ
เจาหนาที่วางแผนการซื้อและสโตร

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาแนวทางเพื่อชวยการควบคุมการเกิดความสูญเสียของวัสดุจากการกอสราง
งานอาคาร โดยประยุกตใชเครื่องมือการควบคุมตนทุนดานวัสดุดวยวิธี Earned Value Analysis วิเคราะหผลการ
เปรียบเทียบคาใชจา ยดานวัสดุในรายการปริมารวัสดุและคาใชจายดานวัสดุที่ที่เกิดขึ้น นํามาสรางดัชนีชวี้ ัด
สถานะความสูญเสียดานวัสดุในโครงการ
คาหลักตางๆที่ใชในการวิเคราะหความสูญเสียดานวัสดุในโครงการ ไดแก
1) BCME : Budgeted cost for material estimated หมายถึง คาวัสดุคิดจากปริมาณวัสดุทถี่ อดปริมาณ
จากแบบและปรากฎใน BOQ.กับราคาตามงบประมาณ ณ วันที่ประเมิน
2) BCMU : Budgeted cost for material used (Earned Value) หมายถึง คาวัสดุคิดจากปริมาณวัสดุที่ใช
จริงกับราคาตามงบประมาณ ณ วันที่ประเมิน หรือ Earned value (EV)
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3) ACMU : Actual cost for material uused หมายถึง จํานวนเงินรวมที่ใชจายไปปจริงสําหรับคาวั
า สดุที่ใชจริง
ป น
ณ วันที่ประเมิ
การวิวิเคราะหผลงาานโดยอาศัยความสัมพันธขของคาหลักทั้ง 3 นี้มาสรางดััชนีชี้วัดสถานนะของงานได 3 คาคือ
1) คาดัชนีชี้วัดสถานะของงวัสดุ (Materiial Performannce Index , SPI)
S
MPI = BCMUU/BCME
(4)
4) คาดัชนีชี้วัดสถานะของงคาใชจา ยดานนวัสดุของโครรงการ (Cost Performance
P
Index , CPI)
CPI = BCMUU/ACMU
(5)
5) คาความแตกตางในกาารควบคุมโครงงการกอสรางมีมีการพิจารณาาอยู 2 คา คือ
(1) คาคววามแตกตางของวัสดุ (Mateerial Variancee, MV)
MV = BCMUU-BCME
(6)
ถา MV > 0 หมายถึ
ห
งการดําาเนินการโครงการมีของเสียจากวัสดุมาก
(2) คาคววามแตกตางของตนทุน (Coost Variance, CV)
CV = BCMU – ACMU
(8)
ถา CV< 0 หมมายถึงตนทุนคคาวัสดุที่เกิดขึ้นจริงในการทํากิจกรรมนั้นๆ สูงกวางบปรระมาณดาน
วัสดุที่ไดวางแแผนไว
ตามหลักการวิเคราะหคาความสสัมพันธทั้ง 4 คคาขางตน (CVV, MV, CPI แลละ MPI) นั้น พพอจะสรุปไดวา ถาคา
ความมสัมพันธ CV มีคาเปนลบ ถถา MV มีคาเปปนบวก หรือถาค
า าความสัมพัพนธ CPI มีคา านอยกวา 1 เปปนการบงชี้วา
ราคาาวัสดุตอหนอยที
ย ่ซื้อจริงสูงกวาราคาที่ผูปรระเมินไว แต MPI
M มีคามากกกวา 1 เปนเรื่อองของการใชปริมิ าณหนวย
วัสดุเกินกวาที่ประะเมินไว
ในการศึกษาได
ก
ประเมินความสู
น
ญเสียยของวัสดุในโคครงการกอสรางจริ
า งที่กําลังดดําเนินการอยู เปนอาคาร
พักออาศัยรวมสูง 8 ชั้น (Figure 1)
1 จากนั้นนําขอมูลมาประมมวลผลโดยใชโปรแกรม
โ
Miccrosoft Excel โดย Figure
2 แสสดงตัวอยางขอมู
อ ลที่รวบรวมมไดและใสในโโปรแกรม Microsoft Excel ทีท่พัฒนาขึ้น โดดยแสดงในกิจกรรมงาน
จ
ฐานราก ชั้นใตดินของหมวดงานนโครงสรางชั้นนใตดิน Figuree 3 แสดงผลกาารวิเคราะหขออมูลโดยแสดงในกิจกรรม
งานฐฐานราก ชัน้ ใตตดิน ของหมวดงานโครงสราางชั้นใตดิน

Figuree 2 Data inpuutted on Micrrosoft Excel for
f Research by Earned VValue Analysis.
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Figuree 3 The Resuult of the Calcculation By Earned
E
Valuee Analysis (BBCME, BCMUU, ACMU,
MV, CV, MPI andd CPI)
จากการวิวิเคราะหขอมูลความสู
ล
ญเสียยของวัสดุที่ใชในกิจกรรมงานฐานราก ชัน้ นใตดินของหมววดงาน
โครงงสรางชั้นใตดนิ พบวา วัสดุสสวนใหญมีคา MPI มากกวา 1 แสดงวาโคครงการมีปญหหาในการจัดกาารวัสดุ หรือมี
ความมสูญเสียของววัสดุ อยางไรก็ก็ตามการสูญเสีสียของวัสดุดงกล
ัง าวยังไมมผลกระทบต
ีผ
อตตนทุนของโครรงการ
เนื่องงจากคา CPI มีคามากกวา 1 เชนวัสดุประะเภทคอนกรีตโครงสร
ต
าง 280 KSC. (CYLLINDER) ผสมมน้ํายากันซึม
ไมแบบบ ตะปู และลลวดผูกเหล็ก ยกเว
ย นวัสดุปรระเภทเหล็กเสน ที่มีปญหาในนการจัดการวัวัสดุและตนทุนค
น าวัสดุที่
เกิดขึ้นจริงในการททํากิจกรรมนันๆ
้น มากกวางบบประมาณดานวั
น สดุที่ไดวางแแผนไวเนื่องจาากคา CPI มีคคา นอยกวา 1
Figuure 4-6 แสดงตตัวอยางความมสูญเสียของวััดสุที่เกิดขึ้นในนกิจกรรมงานฐฐานราก ชั้นใตตดินของหมวดดงาน
โครงงสรางชั้นใตดนิ

p
concrrete wall probblem
Figure 4 Concrete waaste due to poured

Figure 5 Formwork wwaste due too method statement prob lem
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Figure 6 Dowel barr waste due to error from bar cutting llist
จากการศึศึกษาปญหาดดานการจัดการรวัสดุ การวิเคราะหสาเหตุทกี่ อใหเกิดปญ
ญหาดานการจัดซื
ด ้อ และ
ดานนการวางแผน และควบคุ
แ
มกาารใช ของโครงงการกรณีศึกษา
ษ พบวามีปจ จัยที่ทําใหเกิดดความสูญเสียของวั
ย สดุ ใน
งานกกอสราง มีอยู 7 ปจจัย มีดังนี้
1) ปริิมาณวัสดุทสสี่ งใหสํานักงานนใหมีจาํ นวนผิผิดพลาด เนื่องจากการถอดป
ง
ปริมาณวัสดุตตามแบบและรายละเอียดที่
ใชหนนางานไมละเอีอียด
2) งาานทําใหผิดมาาตรฐานที่กําหนด
ห ทําใหตองงแกไขหรือทํางานใหม
ง
สงผลลใหเกิดความสสูญเสียของวัสดุ
ส ขึ้น
เนื่องงจากชางทีเ่ ปนหั
น วหนางานไมมีทักษะและะความรูอยางเเพียงพอ
3) ความสูญเสียเนืนื่องจากการจัดเก็
ด บวัสดุ เนื่อองจากสถานทีจั่ ดเก็บในหนวยงานก
ว
อสรางงภาคสนามมีเสี่ยงตอ
ความมเสียหาย
4) การเรงงานเนื่องจากชวงเวลาาในการดําเนินนงานสั้นเกินไปป และตองใชวัวสั ดุที่มีความพิพิเศษกวาปกติติ ราคาสูงกวา
ปกติติ
5) ความไมมีความมรัดกุมในขั้นตอนการควบคุ
ต
คุมการรับ การเบิก - จาย วัสดุ
6) ความไมเขมงวดดในการควบคุคุมงานของหัวหหนางาน เชน ไมมีการตรวจแบบกอนเทค อนกรีตคานคอนกรีตทําให
แบบบแตกขณะเทคคอนกรีต ตองรืร้อ้ แบบแลวปรระกอบเทคอนกกรีตใหม
7) การใชเครื่องมือ เครื่องจักรทีผิผ่ ดิ ประเภท เกิกิดจากความไมมพรอมของหนนวยงาน หรือคความรูเทาไมถึถงึ การณของ
หัวหหนางานและคนนงาน

สรุป
บทความมนี้นําเสนอแนววทางเพื่อชวยกการควบคุมกาารเกิดความสูญเสี
ญ ยของวัสดดุจากการกอสรางงาน
ง อการควบคุมตนทุนดานวัวัสดุดวยวิธี Eaarned Value
อาคารของบริษัทรับเหมาขนาดกกลาง โดยประะยุกตใชเครื่องมื
ม
ญเสียยของวัสดุในโคครงการ โครงกการกรณีศึกษาาเปนโครงการกกอสราง
Analysis ในการติดตามควบคุมความสู
อาคารพักอาศัยรววมสูง 8 ชั้น ขอมู
อ ลที่รวบรวมมจากโครงการปประกอบดวยคคาใชจายดานนวัสดุในรายกาารปริมารวัสดุ
และคาใชจายดานวั
น สดุที่ที่เกิดขึน้ ปริมาณวัสดดุที่ถอดจากแบบบกอสรางแลละปริมาณวัสดดุที่ใชจริง ผลกการวิเคราะห
ME, BCMU, AACMU, MV, CV,
C MPI, and
ดัชนีชี้วัดสถานะความสูญเสียดานวัสดุในโครงงการอันประกกอบดวย BCM
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CPI พบวาวัสดุสวนใหญมีคา MPI มากกวา 1 แสดงวาโครงการมีปญหาในการจัดการวัสดุ หรือมีความสูญเสีย
ของวัสดุ อยางไรก็ตามการสูญเสียของวัสดุดังกลาวอาจมีผลกระทบหรือไมมีผลกระทบตอตนทุนของโครงการ
ทั้งนี้ตองพิจารณารวมกับคา CPI สําหรับโครงการกรณีศึกษามีวัสดุหลายประเภทที่ความสูญเสียดานวัสดุมี
ผลกระทบตอตนทุนในงานกอสราง
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การลดความกระด้ างของนา้ บาดาล
กรณีศึกษานา้ บาดาลก่ อนเข้ าหอหล่ อเย็นของอุตสาหกรรมพลาสติก
Hardness Reduction of Groundwater
Case Study Groundwater Used in a Cooling Tower of Plastic Industry
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการบาบัดน ้าบาดาลเพื่อลดความกระด้ างของน ้าก่อนนาไปใช้ ในหอหล่อเย็นใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก โดยใช้ วิธีการบาบัด 3 วิธี ได้ แก่ วิธีการตกตะกอน วิธีการแลกเปลี่ยนไอออนโดย
ใช้ เรซิน และวิธีออสโมซิสผันกลับ จากการทดลองโดยการเก็บน ้าตัวอย่างมาวัดค่าความกระด้ างทังหมด
้
พบว่า
ในช่วงเดือนสิงหาคม – กุมภาพันธ์ น ้ามีความกระด้ างทังหมดอยู
้
่ในช่วง 330 – 869 mg/L as CaCO3 โดย
ภายหลังการบาบัดจากทัง้ 3 วิธี พบว่า วิธีบาบัดที่ มีประสิทธิ ภาพสูงสุดคือ วิธีออสโมซิสผันกลับ แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ แล้ ว วิธีการแลกเปลี่ยนไอออนโดยใช้ เรซินมีความคุ้มค่ามากกว่า

ABSTRACT
This research was to study groundwater treatment to reduce the hardness of the water
before using in cooling tower of plastic industry. The treatment process included sedimentation, ion
exchange and reverse osmosis methods. The experiments were investigated during August to
February. It was found that the water sample had total hardness in the range 330 – 869 mg/L as
CaCO3. After treatment, reverse osmosis gave the highest efficiency. However, ion exchange was
also a suitable method considering in term of economics.

Key Words: Hardness, Sedimentation, Ion exchange, Reverse osmosis
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คานา
ในกระบวนการผลิตพลาสติกของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น มีการใช้ หอหล่อเย็น (cooling tower)
โดยน ้าที่ใช้ กบั หอหล่อเย็นนันเป็
้ นน ้าบาดาลที่ทางโรงงานสูบขึ ้นมาใช้ จากใต้ ดินโดยไม่มีการบาบัด ซึง่ น ้าบาดาลนี ้
มีปริ มาณความกระด้ างประกอบอยู่ เมื่อนาน ้ากระด้ างนี ้มาใช้ ในกระบวนการของหอหล่อเย็น ทาให้ เกิดตะกรันที่
เป็ นฉนวนต่อการถ่ายเทความร้ อน และทาให้ ท่อน ้า วาล์ว และข้ อต่อต่าง ๆ เกิดการอุดตัน ส่งผลให้ ประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนความร้ อนลดลง สิ ้นเปลืองพลังงาน และลดอายุการใช้ งานของปั๊ มน ้า โดย Figure 1 แสดง
ตะกรันที่เกิดขึ ้นในท่อน ้าของโรงงานพลาสติกแห่งนี ้ ซึง่ มีความหนาของตะกรัน 1.65 เซนติเมตร หรื อ 0.66 นิว้
โดยทางโรงงานต้ อ งเปลี่ยนระบบท่อนา้ ใหม่ทุกปี ทาให้ สิน้ เปลืองค่าใช้ จ่าย และเสียเวลาในการเดินระบบท่อ
ดังนัน้ จึงต้ องมีการบาบัดความกระด้ างของน ้าก่อนการนามาใช้ ในกระบวนการของหอหล่อเย็น
ตะกรันแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ตะกรันสนิม (pipe scale) ซึง่ เป็ นตะกรันของโลหะออกไซด์ และตะกรั น
หินปูน (mineral scale) ซึง่ เป็ นตะกรันที่ได้ จากการตกผลึกของแร่ ธาตุที่ละลายอยู่ในน ้าภายใต้ สภาวะที่เหมาะสม
(มัน่ สิน และ ไพพรรณ, 2540) โดยกระบวนการบาบัดน ้าประกอบด้ วย กระบวนการทางกายภาพ กระบวนการ
ทางเคมี กระบวนการทางชี วภาพ และกระบวนการทางกายภาพ-เคมี (เกรี ยงศักดิ์, 2539) งานวิจัย นี จ้ ึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบาบัดความกระด้ างของน ้าบาลที่ใช้ ในกระบวนการของห่อหล่อเย็นของโรงงานผลิต
พลาสติกแห่งนี ้ โดยได้ เลือกวิธีบาบัด 3 วิธี ได้ แก่ วิธีการตกตะกอน (sedimentation) ซึง่ เป็ นกระบวนการทาง
กายภาพ วิธีแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange) ซึง่ เป็ นกระบวนการทางกายภาพ-เคมี และวิธีออสโมซิสผันกลับ
(reverse osmosis) ซึง่ เป็ นกระบวนการทางกายภาพ-เคมี เช่นกัน จากนัน้ ทาการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพ และ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของการบาบัดทัง้ 3 วิธี

Figure 1 Scale that occur in a pipe of a plastic manufacturing company in Khon Kaen
province.

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ การทดลอง
ทาการออกแบบระบบบาบัดความกระด้ างของน ้าบาดาล ทัง้ 3 วิธี ได้ แก่ วิธีการตกตะกอน วิธีแลกเปลี่ยน
ไอออน และวิธีออสโมซิสผันกลับ ซึง่ มีรายละเอียดของการออกแบบในแต่ละวิธี ดังนี ้
แบบจาลองการบาบัดด้ วยวิธีการตกตะกอน ทาการออกแบบถังตกตะกอนจานวน 3 ถัง ซึง่ มีขนาดของถัง
แต่ละถังคือ 303030 เซนติเมตร (ปริ มาตร 27,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร) โดยใช้ พลาสติกอะคริ ลิค ความหนา
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3 มิลลิเมตร โดยถังทัง้ 3 ถังจะทางานเป็ นระบบต่อเนื่อง เมื่อน ้าเต็มถังที่ 1 จะไหลสูถ่ งั ที่ 2 และถังที่ 3 ตามลาดับ
ดัง Figure 2 (a) ซึง่ ก่อนทาบาบัดด้ วยวิธีการตกตะกอน ได้ ทาการทดสอบ Jar Test ก่อน โดยการทดสอบ Jar
Test คือ การทดสอบการสร้ างตะกอน เป็ นปฏิบตั ิการพื ้นฐานทางด้ านการบาบัดน ้า เพื่อหาปริ มาณและชนิดของ
สารเคมีที่ใช้ ในการสร้ างตะกอนที่เหมาะสมกับลักษณะและสมบัติของน ้าที่ต้องการทดสอบ สาหรับสารเคมีที่ใช้
ในการสร้ างตะกอน คือ อะลูมิเนียมซัลเฟต (Al2(SO4)3.18 H2O, Merck) หรื อ สารส้ ม โดยมีความเข้ มข้ นที่ใช้ ใน
การทดสอบ คือ 10 30 40 50 และ 70 มิล ลิ ก รั มต่อลิ ตร ตามล าดับ ซึ่งจะได้ ว่าที่ ความเข้ มข้ น มากกว่า 70
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า pH ของสารละลายจะต่ากว่า 5 และที่ความเข้ มข้ น 40 – 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ ผลการ
ทดลองอย่างไม่มีนยั สาคัญ ดังนันในการทดลองจึ
้
งใช้ สารส้ มที่ความเข้ มข้ น 40 มิลลิกรัมต่อลิตร เพราะที่ค่านี ้จะ
ทาให้ คา่ pH ของน ้าอยู่ภายใต้ มาตรฐานที่กาหนดไว้ และไม่เป็ นการสิ ้นเปลืองสารส้ ม
แบบจาลองการบาบัดด้ วยวิธีแลกเปลี่ยนไอออน ประกอบด้ วยถังกรองคาร์ บอน และถังกรองเรซิน (แสดงดัง
Figure 2 (b)) ซึ่งมีขนาดกว้ าง 4 นิว้ สูง 50 เซนติเมตร จานวน 2 ท่อ ท่อแรกใช้ สารกรองคือ ถ่านกัมมันต์
(activated carbon) จานวน 3 ลิตร และท่อที่ 2 ใช้ สารกรองเรซิน จานวน 3 ลิตร โดยเรซินที่ใช้ เป็ นชนิดแอน
ไอออน (anion) ของโซเดียมไอออน ซึง่ สามารถจับ OH– และ Cl– ไว้ แลกกับประจุลบในน ้า โดยแบบจาลองนี ้มี
ความสามารถในการบาบัดน ้า 150 ลิตรต่อชัว่ โมง
แบบจาลองการบาบัดด้ วยวิธีออสโมซิสผันกลับ ประกอบด้ วยปั๊ มน ้าแรงดันสูง (high pressure) เพื่อส่งผ่าน
ไปยังไส้ กรองใยสังเคราะห์ และผ่านเข้ าเยื่อเมมเบรน โดยสามารถบาบัดน ้าได้ 7.8 ลิตรต่อชั่วโมง ดังแสดงใน
Figure 2 (c)
วิธีการทดลองและการวิเคราะห์
ทาการเก็บตัวอย่างน ้าบาดาลของโรงงานตังแต่
้ เดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จากนันท
้ าการบาบัดนา้
โดยใช้ วิธีการบาบัดทัง้ 3 วิธี ได้ แก่ วิธีการตกตะกอน วิธีการแลกเปลี่ยนไอออนโดยใช้ เรซิน และวิธีออสโมซิสผัน
กลับ ซึง่ สาหรับการบาบัดด้ วยวิธีการตกตะกอน และวิธีการแลกเปลี่ยนไอออน ทาการทดลองทังหมด
้
4 ครัง้ ส่วน
การบาบัดด้ วยวิธีออสโมซิสผันกลับ ทาการทดลองทังหมด
้
2 ครัง้
การวิเคราะห์น ้าก่อนและหลังการบาบัด ทาการวัดค่า pH และหาค่าความกระด้ างทังหมด
้
(total hardness)
และค่าความกระด้ างเนื่องจากแคลเซียม (calcium hardness) โดยใช้ วิธี EDTA Titration Method ซึ่งใช้
Eriochrome Black T เป็ น indicator และหาค่าความเป็ นด่าง (alkalinity) โดยใช้ วิธี Titration Method
(กรรณิการ์, 2535)

(a) sedimentation

(b) ion exchange

(c) reverse osmosis

Figure 2 Model for treatment of hardness of groundwater.
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ นา้ ก่ อนการบาบัด
ได้ ทาการเก็บตัวอย่างน ้าบาดาลของโรงงานตังแต่
้ เดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทังหมด
้
9 ครัง้ โดยผล
การวิเคราะห์ ความกระด้ างของนา้ บาดาลก่อนการบาบัด แสดงดัง Table 1 เมื่อ Total Hardness คือ ความ
กระด้ า งทัง้ หมด ซึ่ง เป็ นความกระด้ า งอัน เนื่ องมาจากแคลเซี ย ม (Calcium hardness) และแมกนี เซี ย ม
(Magnesium hardness) พบว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซึง่ เป็ นช่วงฤดูฝน มีปริ มาณน ้าฝนมาก ทา
ให้ เกิดการชะล้ าง ค่าความกระด้ างทัง้ หมดจึงมีค่าต่า โดยน ้าบาดาลของโรงงานมีค่าความกระด้ างเนื่องมาจาก
แคลเซียมเฉลี่ย 374.18 mg/L as CaCO3 ค่าความกระด้ างเนื่องมาจากแมกนีเซียมเฉลี่ย 288.86 mg/L as
CaCO3 และมีค่าความกระด้ างทังหมดเฉลี
้
่ย 665.27 mg/L as CaCO3 ซึง่ ความกระด้ างของน ้านัน้ แบ่งได้ ดังนี ้
น ้าอ่อน มีความกระด้ าง 0 – 75 mg/L as CaCO3 น ้าค่อนข้ างกระด้ าง มีความกระด้ าง 75 – 150 mg/L as
CaCO3 น ้ากระด้ าง มีความกระด้ าง 150 – 300 mg/L as CaCO3 และน ้ากระด้ างมาก มีความกระด้ างมากกว่า
300 mg/L as CaCO3 (ธนศิต คล้ายศรี. 2537)
(มัน่ สิน และ ไพพรรณ, 2540) ได้ เสนอความสัมพันธ์ ระหว่างความหนาของตะกรันและพลังงานที่ต้องการ
ในท่อเพิ่มขึ ้น ดังนี ้
พลังงานที่ต้องการเพิ่มขึ ้น (%) = 880  ความหนาของตะกรัน (นิ ้ว)
ซึง่ ตะกรั นที่เกิดขึน้ ในท่อนา้ ของโรงงานมีความหนา 0.66 นิ ้ว จึงมีความต้ องการพลังงานเพิ่มถึง 580.8% ซึ่ง
ตะกรันที่เกิดขึ ้นนี ้เป็ นผลจากความกระด้ างของน ้า ดังนัน้ การลดความกระด้ างของน ้า จะช่วยลดการใช้ พลังงาน
สาหรับค่า pH ที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกาหนดอยู่ในช่วง 5.5 – 9 ซึง่ น ้าบาดาลก่อนการบาบัดมีคา่ pH ตาม
มาตรฐานกาหนด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.8 ดังแสดงใน Table 2 และสาหรั บค่าความเป็ นด่างทัง้ หมด (total
alkalinity) หรื อ ค่าความสามารถของนา้ ที่ทาให้ กรดเป็ นกลาง ของนา้ บาดาลก่อนการบาบัด ได้ ทาการทดสอบ
และแสดงใน Table 2 เช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 203.63 mg/L as CaCO3 ความเป็ นด่างของน ้าส่วนใหญ่เกิด
จาก คาร์ บอเนตไอออน(CO3–2) ไบคาร์ บอเนตไอออน (HCO3–) และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH–) โดยน ้าที่มีไอออน
ตัวใดตัวหนึ่งในไอออนทัง้ 3 ชนิดนี ้ จะมีค่าความเป็ นด่างเสมอ โดยความเป็ นด่างของน ้าตามธรรมชาติจะอยู่ใน
รู ปของแคลเซียมและแมกนีเซียมไบคาร์ บอเนต ซึง่ อาจจะมีโซเดียมไบคาร์ บอเนตรวมอยู่ด้วย
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Table 1 The hardness of groundwater before treatment.
Calcium
Magnesium
Sample number /
hardness
hardness
month (begin of month)
(mg/L as CaCO3)
(mg/L as CaCO3)
417.60
29.10
No.1 in August
(93.48%)
(6.52%)
360.96
84.60
No.2 in September
(81.01%)
(18.99%)
329.64
1.16
No.3 in October
(99.65%)
(0.35%)
547.20
180.54
No.4 in November
(75.19%)
(24.81%)
586.25
172.70
No.5 in December
(77.24%)
(22.76%)
256.00
535.49
No.6 in January
(32.34%)
(67.66%)
192.50
573.50
No.7 in mid January
(25.13%)
(74.87%)
391.60
477.40
No.8 in February
(45.06%)
(54.94%)
285.87
545.28
No.9 in mid February
(34.39%)
(65.61%)
374.18
288.86
Average
(56.44%)
(43.56%)

Total hardness
(mg/L as CaCO3)
446.70
445.56
330.80
727.74
758.95
791.49
766.00
869.00
831.15
665.27

3.2 ผลการบาบัดนา้
ทาการบาบัดน ้าด้ วยแบบจาลองทัง้ 3 วิธี โดยเลือกบาบัดน ้าตัวอย่างครัง้ ที่ 6 เดือนมกราคม ถึง น ้าตัวอย่าง
ครั ง้ ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ รวมทัง้ หมด 4 ตัวอย่าง เนื่องจากมีค่าความกระด้ างทัง้ หมดสูงที่สุดจากจานวนนา้
ตัวอย่างทัง้ 9 ครัง้ โดยผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการบาบัดของแบบจาลองทัง้ 3 วิธี ต่อน ้าบาดาล 1 ลิตร
ได้ ผลการทดลองดังแสดงใน Table 3 และ Table 4 พบว่า ความสามารถในการบาบัดความกระด้ างทังหมด
้
เรี ยง
ตามลาดับดังนี ้
ออสโมซิสผันกลับ >> แลกเปลี่ยนไอออน > ตกตะกอน
โดยมีความสามารถในการบาบัดค่าความเป็ นด่างทังหมด
้
เรี ยงตามลาดับดังนี ้
ออสโมซิสผันกลับ >> ตกตะกอน > แลกเปลี่ยนไอออน
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Table 2 The pH and total alkalinity of groundwater before treatment.
pH

Total
alkalinity
(mg/L as CaCO3)

No.1 in August

7.3

102.67

No.2 in September
No.3 in October
No.4 in November
No.5 in December
No.6 in January
No.7 in mid January
No.8 in February
No.9 in mid February
Average

7.3
7.3
7.7
6.5
6.3
6.2
6.2
6.1
6.8

125.40
203.67
266.67
282.66
270.00
273.40
118.20
190.00
203.63

Sample number /
month (begin of month)

Table 3 Total hardness after treatment by various model per 1 liter of groundwater.
Amount of total hardness that can be treat per 1 liter of groundwater
Sample number /
(mg/L as CaCO3)
month (begin of month)
Sedimentation
Ion exchange
Reverse osmosis
0.29
4.34
N/A
No.6 in January
1.88
4.49
N/A
No.7 in mid January
No.8 in February
0.64
5.06
95.81
1.67
4.51
88.07
No.9 in mid February
Average
1.12
4.60
91.94
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Table 4 Total alkalinity after treatment by various model per 1 liter of groundwater.
Amount of total alkalinity that can be treat per 1 liter of groundwater
Sample number /
(mg/L as CaCO3)
month (begin of month)
Sedimentation
Ion exchange
Reverse osmosis
1.88
0.02
N/A
No.6 in January
No.7 in mid January
4.63
0.02
N/A
2.04
0.01
20.87
No.8 in February
1.94
0.07
22.82
No.9 in mid February
Average
2.62
0.03
21.84
3.3 การเปรี ยบเทียบความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์
ในปั จจุบนั ทางโรงงานได้ ทาการปรับเปลี่ยนระบบท่อน ้าทุกปี โดยในการปรับเปลี่ยนระบบท่อจะใช้ ระยะเวลา
ในการปรับเปลี่ยน 2 วัน ต่อครัง้ ซึง่ คิดเป็ นค่าเสียโอกาสในการผลิต 8 ตันต่อวัน รวมเป็ น 16 ตัน เมื่อมูลค่าของ
สินค้ าคือ กิโลกรัมละ 60 บาท ดังนัน้ จึงมีมลู ค่ารวมทังหมด
้
960,000 บาท ซึง่ หลังจากการปรับเปลี่ยนระบบท่อ
ต้ องมีการเริ่ มระบบการผลิตใหม่ทัง้ หมด โดยใช้ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งการใช้ ไฟฟ้าของโรงงานเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเครื่ องจักรการผลิตหนึ่งเครื่ อง ดังนัน้ อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในการเริ่ มระบบใหม่
คือ 13.87 บาทต่อเครื่ องจักรการผลิตหนึ่งเครื่ อง หรื อประมาณ 14 บาท (คิด 1 เดือน มี 30 วัน และใน 1 วัน
ทางาน 24 ชัว่ โมง ) โดยมีของเสียจากการปรับระบบให้ คงที่ คิดเป็ นมูลค่า 900 บาทต่อเครื่ องจักรการผลิตหนึ่ง
เครื่ อง รวมเป็ น 914 บาทต่อเครื่ องจักรการผลิตหนึ่งเครื่ อง ซึง่ ทางโรงงานมีเครื่ องจักรการผลิตทังหมด
้
12 เครื่ อง
ดังนัน้ รวมเป็ นเงินทังหมด
้
10,968 บาท และการเปลี่ยนระบบท่อ มีค่าใช้ จ่าย 25,000 บาทต่อครัง้ ดังนัน้ ในการ
ปรับเปลี่ยนระบบท่อ 1 ครัง้ คิดเป็ นค่าเสียโอกาสรวม 995,968 บาท
จากการออกแบบและสร้ างแบบจาลองการบาบัดนา้ ทัง้ 3 วิธี มีค่าใช้ จ่ายสาหรั บความต้ องการบาบัดนา้
5,000 ลิตรต่อชัว่ โมง (ความต้ องการของโรงงาน) ดังนี ้ การบาบัดด้ วยวิธีตกตะกอน มีอตั ราส่วนของแบบจาลอง
ต่อความต้ องการบาบัดน ้าของทางโรงงาน คือ 1:100 โดยแบบจาลองมีมลู ค่า 1,500 บาท ดังนัน้ วิธีบาบัดวิธีนี ้จึง
ใช้ งบประมาณของระบบอยู่ที่ 150,000 บาท สาหรั บการบาบัดด้ วยวิธีแลกเปลี่ยนไอออน มีอตั ราส่วนของ
แบบจาลองต่อความต้ องการบาบัดนา้ ของทางโรงงาน คือ 3:100 โดยแบบจาลองมีมูลค่า 3,500 บาท จึงใช้
งบประมาณของระบบ 120,000 บาท ส่วนการบาบัดด้ วยวิธีออสโมซิสผันกลับ มีอตั ราส่วนของแบบจาลองต่อ
ความต้ องการบาบัดน ้าของทางโรงงาน คือ 0.15:100 มีค่าใช้ จ่ายสาหรับเยื่อเมมเบรนขนาด 50 GPD สาหรั บ
แบบจาลอง ราคา 5,600 บาท แต่สาหรับความต้ องการของโรงงาน ต้ องใช้ เยื่อเมมเบรนขนาด 1,000 GPD จึง
ต้ องใช้ งบประมาณอยู่ที่ 450,000 บาท ซึ่งเมื่อพิ จ ารณาการบาบัดนา้ บาดาลด้ วยแบบจาลองวิธีต่าง ๆ ทัง้
ประสิทธิ ภาพการบาบัดต่อนา้ บาดาล 1 ลิตร และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ควรใช้ การบาบัดนา้
บาดาลด้ วยวิธีการแลกเปลี่ยนไอออนโดยใช้ เรซิน เนื่องจากมีต้นทุนที่ถกู กว่า และง่ายต่อการบารุ งรักษา
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สรุ ป
จากการวิ เคราะห์ น า้ บาดาลที่ ใ ช้ ใ นอุตสาหกรรมการผลิ ตพลาสติก ของโรงงานแห่ งหนึ่ง ในจัง หวัด
ขอนแก่น พบว่า มีค่าความกระด้ างสูง จึงได้ ทาการสร้ างแบบจาลองเพื่ อทาการบาบัดความกระด้ างของนา้ นี ้
จานวน 3 วิธี ได้ แก่ วิธีการตกตะกอน วิธีการแลกเปลี่ยนไอออนโดยใช้ เรซิน และวิธีออสโมซิสผันกลับ ซึง่ เมื่อทา
การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการบาบัดความกระด้ างของน ้าบาดาล 1 ลิตร โดยใช้ แบบจาลองที่ได้ ทาการสร้ าง
ขึ ้น พบว่า การใช้ แบบจาลองออสโมซิสผันกลับ สามารถบาบัดความกระด้ างของน ้าได้ มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่
แบบจาลองแลกเปลี่ยนไอออน และแบบจาลองการตกตะกอน ตามลาดับ แต่เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ตามความต้ องการบาบัดน ้าของบริ ษัท จานวน 5,000 ลิตรต่อชัว่ โมง พบว่า วิธีการแลกเปลี่ยน
ไอออนโดยใช้ เรซิน มีต้นทุนของระบบบาบัดต่าที่สดุ
กิตติกรรมประกาศ
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ผลกระทบแรงดันและเวลาในการตอชนตอความแข็งแรงและการสูญเสียเนือ้ วัสดุจากการเชื่อม
แบบแรงเสียดทานเหล็ก S45C และ SS400
Effect of Pressing Force and Time on the Welding Strength and Material Loss of the Friction
Welding between S45C and SS400 Steel
สายันต เอี่ยมพรธนิต1 องคการ บุนนาค2 ณฤพล อังคสุวรรณ2 และ ราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ1,2*
Sayan Ienpornthanit1, Ongkarn Bunnag2, Naruepon Ungkasuwan2 and Ratchatee Techapiesancharoenkij1,2*

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของตัวแปรในการตอชนที่สงผลตอความแข็งแรงของแนวเชื่อมแบบแรงเสียด
ทานของเหล็กกลาเกรด S45C และ SS400 เพื่อใหไดความแข็งแรงแนวเชื่อมที่ดี กระบวนการเชื่อมแบบแรงเสียด
ทานมีตัวแปรที่สําคัญ ไดแก รอบการเสียดทาน แรงดันการเสียดทาน เวลาในการเสียดทาน แรงดันในการตอชน
และเวลาในการตอชน ซึ่งตัวแปรดังกลาวสงผลสําคัญตอความแข็งแรงของแนวเชื่อม และการสูญเสียเนื้อวัสดุ
จากการเชื่อม ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาตัวแปร 2 ชนิด ไดแก แรงดันและเวลาในการตอชน จากนั้นนําชิ้นงานมา
ทดสอบแรงดึง ความแข็งบริเวณแนวเชื่อม บริเวณโครงสรางกระทบดวยความรอน และตรวจสอบการฉีกขาด
จากการวิเคราะหพบวาปจจัยทางดานแรงดันในการตอชนมีผลอยางมากตอความแข็งแรงและการสูญเสียเนื้อ
ในขณะที่เวลาในการตอชนมีผลในชวงกอนที่ชิ้นงานจะเย็นตัวเทานั้น จากผลการวิจัย ทําใหไดตัวแปรที่เหมาะสม
ตอความแข็งแรงของแนวเชื่อม ไดแก แรงตอชน 35 ตัน และเวลาตอชน 8 วินาที โดยชิ้นงานเชื่อมที่ไดมีความ
แข็งแรงและความเหนียว ดังสังเกตไดจากการฉีกขาดเสียหายแบบเหนียวในรูปราง Cup Cone
ABSTRACT
This study investigated the effect of friction-welding parameters on the welding strength and
the material loss of the friction welding between S45C and SS400 steels. The process parameters
studied in this report were pressing force and time during the bonding process. The welded samples
were tested and characterized on their tensile strength, hardness along the welding zone, heat
affected zone (HAZ) and fracture modes. The results showed that the pressing force significantly
increased not only the bonding strength but also caused higher material loss. The pressing time only
influenced the bonding during short period (< 6 seconds). Pressing time of longer than 6 sec slightly
affected the bonding because the samples already cooled down. This study provided the optimal
processing parameters as the pressing force of 35 ton and time of 8 seconds.
Key Words: friction welding, steel, tensile strength, hardness, fracture, automotive parts
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คํานํา
รถยนตและรถบรรทุกเปนสินคาที่ประกอบดวยชิ้นสวนจํานวนมาก ซึ่งจะเกิดการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ
ตามระยะการใชงานหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ชิ้นสวนอะไหลทดแทนจึงมีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมยาน
ยนต การพัฒนาคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑของผูผลิตอะไหลทดแทนในประเทศ ใหไดมาตรฐานเทียบเทากับ
อะไหลที่ผลิตจาก OEM โดยควบคุมตนทุนการผลิต เพื่อเปนตัวเลือกใหกับผูบริโภค มีสวนสําคัญตอการเพิ่มขีด
ศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการในประเทศ
หนึ่งในชิ้นสวนอะไหลทดแทนที่สําคัญไดแก คันสงกลาง โดยคันสงกลางมีลักษณะเปนเพลายาว ทําให
ขึ้นรูปทั้งชิ้นไดลําบาก กระบวนการเชื่อมโลหะ จึงมีบทบาทสําคัญในการขึ้นรูปชิ้นสวนคันสงกลาง โดยหนึ่งใน
กระบวนการเชื่อมที่นิยมใชในปจจุบันไดแก การเชื่อมแบบแรงเสียดทาน (Friction Welding) ซึ่ง ชวยใหชิ้นงานมี
ความแข็งแรงและใชเวลาในการผลิตนอยกวาวิธีอื่น เหมาะกับการเชื่อมชิ้นงานรูปรางทรงกระบอก และเหมาะ
สําหรับการเชื่อมชิ้นงานที่เปนวัสดุคนละประเภทกันได โดยสําหรับคันสงกลางในรถยนตหลายยี่หอ นิยมใช
เหล็กกลาสองเกรด ไดแก SS400 และ S45C มาเชื่อมตอกัน
การเชื่อมแบบแรงเสียดทาน เปนการเชื่อมซึ่งความรอนสําหรับการเชื่อม เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
พลังงานกลเสียดสีไปเปนพลังงานความรอนที่ผิวของโลหะชิ้นงาน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตรงหนาผิวสัมผัส
ของชิ้นงานสองชิ้นที่เกิดการเสียดสีกัน ชิ้นงานดานหนึ่งจะถูกยึดอยูกับที่ สวนอีกชิ้นจะเปนชิ้นที่หมุน และมี
แรงดันคอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผิวสัมผัสระหวางชิ้นงานสองชิ้นเกิดการสัมผัสและเสียดสีกันจนเกิด
ความรอนที่สูงพอใหเนื้อวัสดุสองชิ้นสามารถสรางพันธะเชื่อมติดได จึงหยุดหมุนและเพิ่มแรงดันเพื่อดันใหชิ้นงาน
เกิดการสรางพันธะเชื่อมติดกันภายในระยะเวลาที่กําหนด จากนั้นแรงดันจะลดลงสิ้นสุดกระบวนการเชื่อม ซึ่งใน
ชวงแรกที่ชิ้นงานหมุนอยู จะเรียกวาชวงเสียดทาน ในขณะที่ชวงสองที่ชิ้นงานหยุดหมุนแตยังมีแรงดันใหเกิดการ
เชื่อม จะเรียกวาชวงตอชน (องคการ และ ณฤพล 2558) ความรอนที่เกิดจากการเสียดทานจะเกิดที่ผิวสัมผัสของ
ชิ้นงานอยางรวดเร็ว ทําใหชิ้นงานทั้งสองเกิดอุณหภูมิสูงในบริเวณรอยเชื่อม แตความรอนจะไมแพรลึกเขาไปใน
เนื้อวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิยังต่ํากวาจุดหลอมเหลวของวัสดุทั้งสองชิ้น โดยการเชื่อมตอนี้จะเกิดจากอิทธิพลของ
ความดันที่มีขอบเขตอุณหภูมิในชวง Plastic Temperature Range (Shiva Shankar, et al 2013).
องคการ และณฤพล (2558) ศึกษาผลกระทบของแรงดันและความเร็วรอบในชวงเสียดทานของการ
เชื่อมแบบเสียดทานของเหล็กกลา SS400 และ S45C ที่มีผลตอความแข็งแรงของแนวเชื่อม พบวาตัวแปรที่
เหมาะสม ไดการ รอบในการเสียดทาน 1200 รอบตอนาที แรงดันและเวลาในการเสียดทานที่ 10 ตัน และ 6
วินาที ตามลําดับ โดยพบวา ความแข็งแรงของชิ้นงานที่ผานการเชื่อม มีความแข็งแรงที่สูงกวาหรือใกลเคียงกับ
ชิ้นงาน SS400 (เนื่องจาก SS400 มีความแข็งแรงต่ํากวา S45C) และการฉีกขาดจากแรงดึง จะเกิดในบริเวณเนื้อ
ของ SS400 ที่อยูนอกเหนือบริเวณผลกระทบรอนจากการเชื่อม (Heat Affected Zone) โดยลักษณะความ
เสียหายเปนแบบเหนียว Cup Cone ซึ่งเปนรูปแบบความเสียหายมาตรฐานของเหล็ก SS400 ซึ่งเปนเหล็กกลาที่
มีความเหนียว จึงแสดงใหไดเห็นวาชิ้นงาน SS400 และ S45C ที่ผานการเชื่อมแบบเสียดทานยังสามารถคงความ
เหนียวของ SS400 สําหรับการสูญเสีญเนื้อวัสดุเฉลี่ยอยูที่ 5.4 มิลลิเมตร ซึ่งตัวแปรในชวงตอชน คงที่ที่แรงดันตอ
ชน 35 ตันและเวลาตอชน 8 วินาที โดยในรายงานดังกลาว ไมไดศึกษาหาปจจัยชวงตอชนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลด
การสูญเสียเนื้อวัสดุและความแข็งแรงที่ดีขึ้น
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จากผลการศึกษาของงงานวิจัยที่ผาน งานวิจัยนี้จึงต
ง องการปรับปรุงความแข็งงแรงของแนวเเชื่อมแบบแรง
เสียดดทานของเหล็ล็กกลา SS4000 และ S455C โดยทดลองงหาความสัมพัพนธของตัวแปปร เวลาในกาารตอชน และ
แรงดดันในการตอชน
ช หลังจากทีหยุ
่ห ดการเสียดดทาน เพื่อศึกษาผลกระทบ
ก
บของตัวแปรดัดังกลาวตอความแข็งแรงใน
การเเชื่อมตอ โครงงสรางจุลภาคบริเวณแนวเชืชื่อม ปริมาณกการสูญเสียเนืน้อ้ รวมไปถึงวิ เคราะหความมเสียหายและ
รอยแตกจากแรงททางกล เพื่อทีจะสามารถให
่จ
ไไดกระบวนกาารผลิตที่ชวยเพิพิ่มคุณภาพขอองผลิตภัณฑและลดต
แ
นทุน
ในกาารผลิต

อุปกรณและะวิธีการ
การเตรียมชิ้นงาน
เตรียมชิ้นงานเพลาวั
น
สดุ SS400 แลละชิ้นงานหัวคัคนสงวัสดุ S45C จากการรทุบขึ้นรูป (Foorging) และ
เตรียยมผิวชิ้นงานบบริเวณที่จะเชือมให
่อ เรียบ ดววยการกลึงปาาดผิวหนาออกก ทําการวัดคววามยาวของชินงานก
้
อนทํา
การเเชื่อม โดยในกการเชื่อมแบบเเสียดทาน จะใใช Jig ที่ทําขึนมาเฉพาะ
้น
เพืพื่อจับยืดชิ้นงาานหัวคันสงวัสดุ
ส S45C (ดัง
แสดงใน Figure 1(A)) โดยระหววางการเชื่อมแแบบเสียดทานน ชิ้นงานเพลาา SS400 จะเปปนตัวที่หมุน ตตอจากนั้น นํา
ชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาเชื่อมแบบเสียดทาน โดดยใหตัวแปรชชวงเสียดทานคงที่สอดคลอองกับรายงานโดย องคการ
และณฤพล (25588) ที่ รอบการเสียดทาน 12000 รอบตอนาทีที แรงดันการเเสียดทาน 100 ตัน และเวลาในการเสียด
ทานน 6 วินาที และะปรับตัวแปรในนชวงการตอชนน ไดแก แรงดัันตอชน (15, 20, 25, 30, 335 ตัน) และ เววลาตอชน (4,
6, 8 วินาที)

A

B

welding proccess; (B) Wellded sample
Figuure 1 (A) A Jig for holdinng S45C Tie Rod during the friction-w
was machined innto a standarrd dog-bone shape for a subsequent tensile test.
เมื่อทํากาารเชื่อมเสร็จ ปล
ป อยชิ้นงาน เย็นตัวในอากกาศ และวัดขนนาดชิ้นงานที่สสัั้ นลงหลังการรเชื่อม แลวจึง
นําชิน้นงานมากลึงให
ใ ไดรูปรางตาามมาตรฐานสําหรับทดสอบแรงดึง (มานพพ 2554; ศุภชั ัย 2546) โดยมีชวงทดสอบ
แรงดึดึงที่มีเสนผานศู
น นยกลางผิวหน
ห าตัด 12.5 มิลลิเมตร ดังแสดงใน
ง
Figuure 1(B) แลวจึ งนําชิ้นงานไไปทดสอบแรง
ดึง โโดยมีการทดสสอบวัดคาแรงดึงของเหล็ก SS45C และ SS400 ที่ไมมผานการเชื่อ มดวย เพื่อใชชประกอบการ
เปรียยบเทียบ จากกนั้นนําชิ้นงานนที่ผานการเชื่ อมมาทําการขขัดผิวและกัดผิว เพื่อตรวจสสอบ Heat Afffected Zone
ดวยกลองจุลทรรศนแบบแสง และทดสอบวั
แ
วัดความแข็งที่บริเวณแนวเชืชื่อมและบริเววณผลกระทบบรอนจากการ
เชื่อม ดวยเครื่อง Microvicker
M
hardness test เพื่อใชประะกอบการวิเครราะห ความแตตกตางของโครรงสรางที่มีผล
ตอความแข็งแรงของการเชื่อม
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการทดสอบแรงดึง
คาตานทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile force) ของเหล็ก S45C และ SS400 ที่ไมผานการเชื่อม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 9103 และ 7648 Kgf ตามลําดับ และคาแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยของการเชื่อมแบบเสียดทานภายใตตัว
แปรตางๆที่ศึกษาในงานนี้แสดงสรุปใน Table 1 พบวา เมื่อเพิ่มแรงดันตอชนสูงขึ้น ชิ้นงานทดสอบมีแนวโนม
แสดงความตานทานแรงดึงเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในทุกคาเวลาตอชน โดยพบวาเมื่อใชแรงดันตอชนที่ 35 ตันและ
เวลา 8 วินาที จะทําใหชิ้นงานเชื่อมมีความแข็งแรงสูงที่สุด และมีคาสูงกวาคาแรงดึงสูงสุดของเพลาตัน SS400
และเมื่อเปรียบเทียบการเพิ่มเวลาในกาตอชน พบวาการเพิ่มเวลามีสวนในการเพิ่มความตานทานแรงดึงของ
ชิ้นงานเชื่อม แตการเพิ่มเวลาไมไดแสดงถึงความสัมพันธตอการเพิ่มความแข็งแรงอยางชัดเจน โดยในบางคาของ
แรงดันตอชน เชน 15 และ 30 ตัน พบวาการเพิ่มเวลากลับสงผลใหคาความตานทานแรงดันของชิ้นงานเชื่อมมีคา
ลดลง
Table 1 Tensile force of the welded samples under different pressing force and time (Unit: Kgf)
Pressing Time
Pressing Force (T)

4 Sec

6 Sec

8 Sec

15

5365

5900

5814

20

5469

5892

6266

25

6149

6763

7076

30

6350

7053

6645

35

7042

7185

8035

Table 2 Average length loss of the friction-welded sample, as compared to the initial length of the
pre-weld samples, for varying pressing force and time during welding (Unit: mm)
Pressing time
Pressing force (T)
4 Sec
6 Sec
8 Sec
15
3.00
3.50
3.80
20
3.00
3.80
4.00
25
3.43
4.00
4.00
30
3.80
4.33
4.60
35
4.07
5.27
5.33
ผลการสูญเสียเนื้อโลหะจากการเชื่อม
คาเฉลี่ยการสูญเสียเนื้อโลหะ โดยการวัดคาความยาวที่สั้นลง สําหรับเงื่อนไขการเชื่อมตาง แสดงสรุปใน
Table 2 จากผลการทดลอง เห็นไดวา การเพิ่มเวลาตอชนจาก 4 เปน 6 วินาที จะทําใหเกิดการเพิ่มการสูญเสีย
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เนื้อวัสดุในอัตราสวนที่สูง ในขณ
ณะที่การเพิ่มเววลาตอชนจาก 6 เปน 8 วินาที
า จะมีการเพิพิ่ มอัตราการสูญเสี
ญ ยเนื้อที่ต่ํา
หรือไไมมีการสูญเสีสียเนื้อเพิ่มขึนเลย
้น ซึ่งสาเหตตุหลักนาจะมาจากการเย็นตัวของชิ้นงานนในชวงเวลาตตั้งแต 6 วินาทีที
เปนตตนไป สงผลใหหแมจะเพิ่มเวลลาตอชนขึ้น ก็ไมสงผลกระททบตอการเสียเนื้อของโลหะอีอีกตอไป
การวิวิเคราะหรอยยแตกและกาารเสียหายจากการทดสอบบแรงดึง
จากการ วิิ เ คราะห ร อยยแตกฉี ก ขาด ของชิ้ น งานเชืชื่ อ ม สามารถถแบ ง รู ป แบบบการฉี ก ขาดอออกได เ ป น 3
ประเภท ไดแก (1)) ฉีกขาดแบบบเปราะ มีพันธธะการเชื่อมตอไม
อ ครบทั้งผิวสั
ว มผัส (Figuure 2(A)) (2)) ฉีกขาดแบบ
แ (3) ฉีกขาาดแบบเหนียววแบบ Cup Cone
C (Figure
เปราาะ มีพันธะการรเชื่อมครับทั้งผิวสัมผัส (Figgure 2(B)) และ
2(C)))
SS400
SS400

S45CC

S45C

A
SS400
SS400

S45CC

S45C

B
SS400
SS400

S45C

S45CC

C

Figuure 2 Threee representaative tensile-ffracture moddes that werre observed from the saamples afterr
tenssile tests. The observed fracture
f
moddes include (AA) Brittle fraccture mode wwith incompleete bonding,
(B) Brittle fractuure mode with
w completee bonding, and (C) Ductile Cup-Coone fracturee mode with
com
mplete bondinng.
สําหรับการฉีกขาดแบบบที่ (1) แสดงใใน Figure 2(A) การฉีกขาาดจะขาดบริเววณเนื้อ S45CC ใกลบริเวณ
แนวเชื่อม และพบบวาพันธะเชื่อมติ
ม ดกันบริเวณ
ณกึ่งกลางเทานั
า ้น สงผลใหความแข็
ค
งแรงกการเชื่อมต่ํา จะพบในกรณี
จ
ของแแรงและเวลาตตอชนที่ 15 ตัน 4 วินาที ซึ่งมี คาตานทานแรงดึงสูงสุดเฉฉลี่ยที่ 5344 KKgf ซึ่งเปนคาต่
า ําสุด ดังนั้น
แรงตตอชน 15 ตัน เปนเวลา 4 วินาที
น จึงไมเพียยงพอที่ทําใหเกิดพันธะสมบูรณ
ร ได
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สําหรับการฉีกขาดแบบบที่ (2) แสดงใใน Figure 2(B) พบวามีพนธะเชื
ัน ่อมติดตตลอดผิว แตการฉี
า กขาดเปน
แบบบเปราะ ผิวแตกกหักมีลักษณะะเรียบ การฉีกกขาดเสียหายจจะกินเนื้อเขาไปในบริ
ไ
เวณฝฝ ง S45C ใกลลบริเวณ Heat
Affected Zone ของแนวเชื
ข
่อม ลักษณะการ เสียหายแบบนีนี้พบในชิ้นงานนที่แรงและเวลลาตอชน ดังนี้ 15 ตัน 6, 8
วินาทีที, 20 – 25 ตัน ทุกชวงเวลาาการตอชน, แลละ 30 ตัน ที่ 4 วินาที
สําหรับการฉีกขาดประะเภท (3) ดังแแสดงใน Figurre 2(C) เปนการฉีกขาดแบบบเหนียว ทรงง Cup Cone
โดยกการฉีกขาดเกิดในบริเวณเนืน้อ้ SS400 ที่หหางจากบริเวณ
ณ Heat Affeccted Zone ขของแนวเชื่อม เปนลักษณะ
ความมเสียหายที่ตองการ
อ
เพราะแสดงถึงความมแข็งแรงและความเหนียว โดยจะพบการรฉีกขาดประเภทที่ (3) ใน
ชิ้นงาานที่ผานแรงแและเวลาตอชนน ที่ 30 ตัน 6, 8 วินาที และ 35 ตันทุกชวงเวลาต
ง
อชน
15‐4
4

15‐6

15‐8

35‐4

35‐6

35‐8

400
350

HARDNESS(HV)

300
250
200
150
100

Interface
I

50

S
S45C

SS400

0
‐16

‐12

‐8

‐5

‐3

‐2

‐1

0

1

2

3

5

8

12

16

DISTANCE FR
ROM WELDED(M
MM)

Line of hardne ss test

Figuure 3 The top graphs shoow the resultts of hardnesss test (HV) plotted
p
as a ffunction of distance from
the wwelded interfface (mm) foor selected wwelded samples: 15-4, 15-6, 15-8, 35--4, 35-6, 35-88 (i.e. 15-4 =
Presssing force and
a time of 155 ton and 4 sseconds, resspectively). The
T bottom ffigure showeed the crosssecttional picturee of the welded sample that was prepared for the hardnesss measurem
ment. Flash
coulld be observved along thee side of the ssample closee to welding interface.
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ผลกการวิเคราะหความแข็
ค
ง
ผลการวัดความแข็
ด
ง ดวย
ว Microvickker บริเวณใกลลรอยเชื่อมและ Heat Affeccted Zone (HHAZ) แสดงใน
Figuure 3 จากผลลความแข็ง พบวาในบริเวณ
ณแนวเชื่อมเขามาในเนื
า
้อดาน SS400 คา ความแข็งมีคาใกล
 เคียงกัน
แสดงวาความรอนจากการการเชื
น
ชื่อมแบบเสียดดทาน ไมไดสงผลกระทบกั
ง
บเฟสโครงสร
บ
าางในบริเวณ SS400
S
ในทาง
ตรงกกันขาม บริเวณ
ณแนวเชื่อมเขามาในเนื้อดาาน S45C พบววาคาความแข็ข็งเพิ่มสูงขึ้นในนบริเวณ HAZZ อยางเห็นได
ชัด โโดยคาความแแข็งสูงสุดเพิ่มขึ้นอยูในชวง 3300 – 350 HVV ในขณะที่คาความแข็
า
งขอองเนื้อพื้น S455C อยูในชวง
220 – 230 HV ซึ่งจาก Hardnness profile ใน Figure 3 สามารถประะมาณระยะคววามกวางของ HAZ ในดาน
S45C ที่ประมาณ
ณ 5 มิลลิเมตรร โดยลักษณะะความแข็งที่สงขึ
ู ้นใน HAZ ดาน S45C ทํ าใหหากมีการแตกหักดาน
S45CC (ฉีกขาดประะเภท (1) และะ (2)) จะพบกาารฉีกขาดแบบบเปราะ
ผลกการวิเคราะหความกว
ค
างขออง Heat Affeected Zone (HAZ)
เนื่องจากกผลกระทบรอนในการเชื
อ
่อ มแบบเสียดททานครั้งนี้ ไมสสงผลตอความมแข็งแรงวัสดุดดาน SS400
ดังนั้ันการวัดคาคววามกวางของ HAZ จึงวัดดดาน S45C เพื่อดูความสััมพันธระหวางงตัวแปรการเชืชื่อมกับ HAZ
widtth โดยการวัดความกวาง HAZ ใชภาพถาายจุลภาคและะโปรแกรม Opptika Vision ใในการวัด ดังแสดงตั
แ
วอยาง
ใน FFigure 4. โดยยผลการวัด HAAZ width ในบบริเวณ S45C ของทุกชิ้นงานน ไดสรุปใน Taable 3
จากผลการคาความกววาง HAZ พบววาเมื่อเพิ่มแรงดันตอชนสูงขึน้ ความกวาง HAZ จะแคบบลง เนื่องจาก
เมื่อเเพิ่มแรงดัน ชิ้นงานในบริ
น
เวณ
ณ HAZ ถูกอัดั จนเนื้อชิ้นงาานเคลื่อนที่ออกเปนครีบ (Fllash) ทางดานขอบ (ดังรูป
ดานนลางของ Figuure 3) ในสวนผลกระทบขอ
น
องเวลาในการรตอชน พบวาที่เวลา 4 วินาทีทีจะมีความกวางของ HAZ
มากที่สุด ในขณะทที่เวลา 6 และะ 8 วินาที จะะมีความกวาง HAZ ที่ใกลเคี
เ ยงกัน เนื่อง จากชิ้นงานไดดเย็นตัวแลวที่
เวลาาเกิน 6 วินาที ซึ่งสอดคลองกกับผลของเวลาตอชนที่มีตอการสู
อ
ญเสียเนืนือ้ ชิ้นงานในขา งตน

S45C

SS
S400

HAZ W
Width

Figuure 4 Repreesentative crross-sectionaal microstruccture of the HAZ of the wwelded sample for
meaasuring the HAZ
H width in S450C
S
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Table 3 The width of HAZ in S45C side for the welded samples under varying pressing force and
time (Unit: mm)
Pressing time
Pressing force
(T)
4 sec
6 sec
8 sec
15
5.84
5.62
5.61
25
4.70
4.33
4.29
35
4.49
4.28
4.23
สรุป
จากการศึกษาปรับคาตัวแปรแรงดันตอชนและเวลาตอชน เพื่อดูผลกระทบตอความแข็งแรงการเชื่อม
และการสูญเสียเนื้อ พบวา แรงดันในการตอชนที่สูงขึ้นจะทําใหสูญเสียเนื้อวัสดุมากขึ้น แตก็ชวยสงผลใหความ
แข็งแรงของพันธะเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน
หากแรงดันตอชนนอยเกินไปจะสงผลใหเกิดการเชื่อมที่ไมสมบูรณตลอด
ผิวสัมผัส สําหรับปจจัยเวลาตอชน พบวามีผลกระทบตอความแข็งแรงของการเชื่อมเพียงเล็กนอย และสําหรับ
การสูญเสียเนื้อวัสดุ จะเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนเมือ่ เพิ่มเวลาตอชนจาก 4 เปน 6 วินาที ในขณะที่การสูญเสียเนื้อจะไม
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเพิ่มเวลาตอชนจาก 6 เปน 8 วินาที เนื่องจากวัสดุเกิดการเย็นตัวกอนที่เวลานานเกิน
6 วินาที สําหรับตัวแปรแรงดันและเวลาตอชนที่ทําใหความแข็งแรงของแนวเชื่อมตอระหวางเหล็ก SS400 และ
S45C ดีที่สุดคือแรงดัน 35 ตัน ที่เวลา 8 วินาที โดยนอกจากมีคาความแข็งแรงสูงสุดแลว ยังมีการฉีกขาดเสียหาย
แบบเหนียว Cup Cone ที่แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมที่ไดทั้งความแข็งแรงและความเหนียวควบคูกัน
กิตติกรรมประกาศ
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การติดตามการเจริญเติบโตพืชด้ วยการมองเห็นของคอมพิวเตอร์
The growth of plants tracking based on computer vision.
วิทยา ศรีกุล1* ประจวบ อินระวงศ์2 และ สนัน่ จันทร์ พรม1
Witaya Srigul1* Prajuab Inrawong2 and Sanan Janprom1

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลการเจริ ญเติบโตของพืช ได้ มีการศึกษาและทดลองเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สดุ ในการปลูกพืช ซึง่ มี
งานทดลองและวิจัยเกี่ยวข้ องกับงานด้ านนีเ้ ป็ นจานวนมาก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการควบคุมสภาวะแวดล้ อมที่มีความ
แตกต่ างกัน ในการทดลองจะได้ ผลออกมาอย่ างไรทุ กๆงานจ าเป็ น ต้ องมี การวัดและทดสอบ เพื่ อหาค่ าการ
เจริ ญเติบโตของพืชที่ปลูก วิธีการแบบเดิมที่นิยม เช่น การวัดความสูง วัดขนาดลาต้ น ชัง่ มวลพืชสดและแห้ ง และ
ทาการจดบันทึก แต่ปัจจุบนั ได้ มีการนาเอาหลักการประมวลผลภาพเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในงานติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ ด้ วยเหตุผลเพื่อลดงานของนักวิจยั ลดต้ นทุนในการติดตามตรวจสอบ และข้ อมูลถูกเก็บตรงเวลา ดังนันจึ
้ ง
มีการนาเสนอแนวคิดสร้ างระบบการติดตามการเจริ ญเติบโตของพืชแบบวัดส่วนสูงของพืช และ วัดขนาดพืน้ ที่ของ
ต้ นพืช โดยใช้ หลักการประมวลผลภาพ การหาผลรวมภาพขาว ดา ทางด้ านแนวนอน และการหาผลรวมพื ้นที่ของ
ภาพ โดยผลที่ได้ เป็ นข้ อมูลการเจริ ญเติบโต โดยรายงานออกมาเป็ นความสูงและพืน้ ที่ จากการทดสอบพบว่ามี
ความแม่นยาร้ อยละ 100 ดังนันจึ
้ งเป็ นวิธีการที่เหมาะสมในการนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการบันทึกผล
ABSTRACT
Studying on the growth of plants, there are many experiments and researches relate to the
field to obtain the best way of planting. Most of them were to control different environment. In all
experimental results, it must measure and test to obtain the growth of those crops. Popular
conventional methods such as measuring the height, measuring trunk sizes, measuring mass of fresh
and dry plant stems and record results. Nowadays, the applications of image processing techniques
are used for monitoring and evaluation of achievement of tasks. The reasons are to decrease
researchers tasks, reduce the cost of monitoring and data collection on schedule. Therefore, a
system for tracking the growth of plants, measuring the heights and areas, using image processing is
proposed. With this method the horizontal black and white image and the sum of the image area are
the growth index of plants. The growth presents in points or heights and areas. The test result showed
100 percent accurate, thus it is a suitable method to use as a tool to record the experimental results.
Key Words: seedling growth, image processing, computer vision
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คานา
การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ในแต่ ล ะสายพั น ธ์ นั น้ มี รู ป แบบที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น นั่ น หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลง ของนา้ หนัก ขนาดของต้ นพืช จานวนใบเลี ้ยง หรื อขนาดของลาต้ น และ อื่นๆ ในการศึกษาการ
เจริ ญเติบโตนัน้ การวัดมวล การวัดนา้ หนักสดของพืช เป็ นวิธีที่นิยมแต่ผลที่ได้ ไม่ได้ แสดงถึงการเจริ ญเติบโตที่
แท้ จริ งทังหมดเพราะการเปลี
้
่ยนแปลงนันมาจากเซลล์
้
พืชเก็บสะสมน ้านัน่ เอง สาหรับอีกวิธีการเป็ นการชัง่ น ้าหนัก
แห้ งโดยการนาพืชทังต้
้ นมาอบให้ น ้าระเหยไปจนหมดเหลือแต่น ้าหนักแห้ งที่แท้ จริ ง ในวิธีดงั กล่าวต้ นพืชจะตายจึง
ต้ องปลูกเป็ นจานวนมาก เพื่อเก็บตัวอย่างและเพื่อสุ่มตัวอย่างโดยการเป็ นตัวแทนของพืชทัง้ หมดในช่วงเวลา
ต่างๆ สาหรับวิธีการที่นาเสนอในบทความนี ้เป็ นการวัดความสูงของพืชซึง่ เป็ นวิธีที่นิยมมากเพราะมีความสะดวก
ในการวัด แต่มีเพียงพืชบางชนิดมีความสูงจากัด แต่อาจมีบางอย่างมีขนาดเพิ่มขึ ้นเช่น ขนาดของลาต้ น ดังนันใน
้
บทความนี ้จึงมีวิธีการติดตามการเจริ ญเติบโตของต้ นพืชที่สนใจในสองลักษณะกล่าวคือการวัดการเจริ ญเติบโต
ด้ านความสูง และการวัดการเจริ ญ เติบโตด้ านขนาดของต้ น ใบ และ ทรงพุ่มที่ มีก ารเติบ โตเพิ่ มขึน้ เพื่ อเป็ น
เครื่ องมืออานวยความสะดวกในการติดตามและง่ายในการนามาทดลองหาอัตราการเจริ ญเติบโตในปั จจัยต่างๆ
เช่นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆที่มีความหลากหลาย แสงแดดที่ได้ รับ อาหารพืช หรื อดินที่นามาปลูกพืช
อุณหภูมิ และ ความชื ้นที่มีความเหมาะสม และ สภาวะแวดล้ อมอื่นๆ ที่กล่าวมาทังหมดนั
้
นเป็
้ นการนาเทคโนโลยี
ด้ านการประมวลผลภาพมาช่วยอานวยความสะดวกในการติดตามการเจริ ญเติบโตในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ที่ต้องการศึกษา เช่น วัน สัปดาห์ ตลอดอายุพืช เฉพาะระยะการเจริ ญเติบโตทางต้ นและใบ หรื อ ช่วงเวลาการ
เจริ ญเติบโตทางดอกและผล หรื อระยะการเจริ ญพันธุ์โดยให้ ผลออกมาที่มีความน่าเชื่อถือ
การวัดความสูง และ การวัดหาค่าพืน้ ที่ของต้ นพืชนัน้ สามารถใช้ บอกระดับการเจริ ญเติบโตของพื ชได้
เป็ นการวัดความสูงเหนือพื ้นดิน หรื อ พื ้นที่ของต้ นพืชที่อยู่เหนือพื ้นดิน ที่กาลังศึกษา โดยปกติความสูงของต้ นพืช
การวัดมีการวัดจากส่วนโคนตังแต่
้ บริ เวณรอยต่อกับส่วนรากขึน้ มาจนถึงปลายยอดใช้ เครื่ องมือคือไม้ บรรทัดและ
อาจจะติดตามวัดเป็ นวัน หรื อ รายสัปดาห์ ตามข้ อมูลที่ต้องการ ส่วนกรณีวดั ขนาดของพุ่มก็อาจใช้ สายวัดเพื่อหา
ขนาดของต้ นพืชนันๆ
้
การศึกษาได้ มีแนวความคิดที่จะนาการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้ กับการติดตามการเจริ ญเติบโต
ของต้ นพืชเนื่องจากเทคโนโลยีดงั กล่าวจะสามารถอานวยความสะดวกให้ กับ นักวิจัย และนักพัฒนาพรรณพืช
โดยจากการค้ นคว้ าได้ มีการนาการประมวลผลภาพมาใช้ เช่นในประเทศไทยก็มีการประยุกต์ใช้ ภาพถ่ายดิจิตอล
เพื่อประเมินการเจริ ญเติบโตโดยใช้ ดัชนีพื ้นที่ใบพืชประเภทถัว่ เหลืองโดยติดตังกล้
้ องในลักษณะภาพมุมสูงมีการ
ติดตังกล้
้ องถ่ายภาพเอียงทามุมกับพื ้นประมาณ 45 องศาและเก็บภาพ สามระยะความสูง (รักศักดิ์ เสริ มศักดิ์
และ หัสไชย บุญจูง 2007) สาหรั บในต่างประเทศได้ มีการนาการประมวลผลภาพมาใช้ เช่นกัน ตัวอย่าง มีการ
ติดตังกล้
้ อง CCD กับแขนด้ านหน้ ารถแทรกเตอร์ เพื่อเก็บภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นพืช ( Takashi Kataoka
2003) ต่อมาได้ มีการสร้ างห้ องทดลองติดตามผลการเจริ ญเติบโตพืชแบบสามมิติ โดยใช้ กล้ องถ่ายภาพสองตัว
และแขนกลที่ สามารถเคลื่อนที่ ตามรางรอบต้ นพืชได้ เพื่อเก็บภาพต้ นพื ช (Ayan Chaudhury 2015) ยังได้ มี
แนวคิดการนาภาพจากกล้ องมุมสูงเพื่อถ่ายภาพมุมสูงเป็ นการตรวจสอบนับจานวนใบเลี ้ยงแสดงการเจริ ญเติบโต
(Fang Yihang 2015) จากการศึกษาดังกล่าวพบว่ายังมีประเด็นน่าสนใจบางประการที่กล่าวมานันยั
้ งไม่ได้ ถูก
นามาศึกษาเช่น การวัดความสูงหรื อหาขนาดของพื ้นที่ของพืชที่สนใจศึกษาจึงนามาสูป่ ระเด็นศึกษา

671

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บภาพถ่ ายจากกล้ องถ่ ายภาพ
ภาพถ่ายเป็ นภาพที่ผ่านการตัดมาจากภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ ความละเอียดภาพที่ 640×480 จุด โดยมี
ลักษณะการเก็บภาพตามลักษณะตามกรณี ศึกษาโดยกาหนดคาบเวลาขึน้ อยู่กับการกาหนดเงื่ อนไขของพืชที่
นามาศึกษาโดยมีการติดตังกล้
้ องถ่ายภาพควบคุมสีฉากหลังเป็ นสีขาว และกล้ องมีระยะห่างจากพืชที่สงั เกตการ
ระยะ 30 เซ็นติเมตร

30 cm.

Figure 1 The installation of camera for monitoring the seedling growth
คอมพิ วเตอร์ ที่ ใ ช้ ในการทดลองมีคุณ สมบัติดังนี ้ หน่ วยประมวลผล Intel core i5 1.7 GHz
หน่วยความจา 4 G Byte ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10 โปรแกรมประมวลผลภาพ MATLAB ภาพถ่ายเป็ น
ภาพนิ่งขนาด 480×640 จุด โดยมีลกั ษณะการเก็บภาพการกาหนดคาบเวลาขึ ้นอยู่กบั การกาหนดเงื่อนไขของ
พืชที่นามาศึกษาโดยมีการติดตังกล้
้ องถ่ายภาพควบคุมสีฉากหลังเป็ นสีขาว และ กล้ องติดตังให้
้ ตงฉากกั
ั้
บพื ้นสูง
ระดับต้ นพืชโดยมีระยะห่างจากพืชที่สงั เกตการ ระยะ 30 เซนติเมตร
ขัน้ ตอนและวิธีการทดลอง
ในการทดลองได้ ทาการทดลองโดยใช้ กล้ องจับภาพการเจริ ญเติบโตของพืชและบันทึกภาพเป็ นช่วงเวลา
โดยมีระยะเวลาการบันทึกภาพทุกๆ สองวัน กาหนดให้ มีต้นพืชที่ต้องการศึกษา 1 ต้ นต่อหลุม กล้ องที่ใช้ ในการ
ทดลองเป็ นกล้ องดิจิตอล มีก ารก าหนดขนาดความละเอียดภาพที่ 480×640 แสดงดังรู ป ที่ 1 เพื่ อนามา
ประกอบการวิเคราะห์อตั ราการเจริ ญเติบโตด้ วยภาพถ่าย โดยมีภาพถ่ายตัวอย่างพืชในแต่ละวันดังรู ปที่ 2
A

B

C

D

Figure 2 The growth of corn seed.
กระบวนการประมวลผลด้ วยภาพดิจิตอลมีขนตอนการท
ั้
างานโดยเริ่ มจากการนาภาพเข้ าสู่กระบวนการ
เตรี ยมภาพแปลงภาพให้ เป็ นภาพขาวดา (Gray  0.299  R  0.587  G  0.114  B) เนื่องมาจากข้ อมูล
ที่ต้องการทราบจากพืชเป็ นความสูงหรื อขนาดของพืชจึงใช้ ภาพทีเป็ นภาพสีเทา และ ตัดภาพพื ้นที่สว่ นที่เป็ นดิน
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ออกจากนันน
้ าค่าอิสโตรแกรมภาพมาคานวณหาความเหมาะสมการแปลงภาพเป็ นขาวดาและ เพื่อลดขนาดของ
ข้ อมูล วิธีการนาเทรชโฮลมาใช้ กาหนดจุดขาวและดาที่เหมาะสม P  0  false  if g  T 1 true  if g  T )
เมื่อ P คือทุกๆจุดบนภาพ แสดงรายละเอียดดังรู ปที่ 3

Figure 3 The images convert to black and white.
ขันตอนต่
้
อไปคือการทาให้ ภาพขาวดานันเป็
้ นภาพผลรวมค่าทางแนวนอน หรื อ Horizontal Projection
มีวิธีการคานวณรวมของจุดของภาพทางแนวนอน H (i)   B[i, j ] (Chanda, B. 1992) โดยหลักการ
j

ขัน้ ตอนมีวิธีการคือเริ่ มจากวันที่ เริ่ มทดลองเก็บภาพ ระดับความสูงของดินที่ ถ่ายได้ จากและประมวลผลด้ วย
Matlab Script ในลาดับภาพถัดมาพืชเริ่ มเจริ ญเติบโตคานวณค่าความสูงพืชจากสมการเดิม นาค่าก่อนหน้ า
ความสูงของดิน ลบด้ วยค่าจานวนจุดบนภาพที่ทาการ Horizontal Projection ก็จะได้ คา่ ความสูงที่เกิดขึ ้นโดยคิด
เป็ นร้ อยละ และเก็บลงในฐานข้ อมูลความสูงที่เปลี่ยนแปลง ดังนัน้ ก็จะสามารถติดตามการเจริ ญเติบโตได้ ตาม
ต้ องการ และอีกแนวทางหนึ่งในกรณี ที่พืชมีก ารเจริ ญเติบโตด้ านความสูงจ ากัดระบบยังสามารถติดตามใน
รู ปแบบของการวัดพืน้ ที่โดยรวมของทรงพุ่มต้ นพืชมีหลักการคานวณพื ้นที่รวมต้ นพืช Area    B[i, j ]
i

j

และจะถูกบันทึกเก็บลงฐานข้ อมูลเพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับภาพถ่ายที่ได้ ในครัง้ ถัดไปมีหลักการทางานดังแสดง
ในผังงาน

Convert B&W
Image

Input Image

Remove
Noise

Calculation
Seed Growth
Area
Data
Loger
Calculate
Seed height
Horizontal
projection

Figure 4 Diagram of Processes

673

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของการใช้ ระบบติดตามการเจริญเติบโต
จากการศึกษาผลของการทดลองใช้ กล้ องติดตามการเจริ ญเติบโตของต้ นพืชที่ทดลองคือข้ าวโพดโดย
จุดประสงค์เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยในการติดตามโดยผลการทดลองที่ได้ แสดงดังในตารางที่ 1 โดยในการทดลอง
ครัง้ นี ้ได้ ปรับความละเอียดของภาพให้ มีความละเอียด 100 จุดต่อเซนติเมตร ดังนันผลที
้
่ได้ เป็ นการแปลงจานวน
จุดของภาพให้ เป็ นหน่วยวัดมาตรฐานเปรี ยบเทียบวิธีการวัดแบบเดิม กับผลในตารางที่ 1 ของต้ นข้ าวโพดในการ
วัดของวันที่ 4 ได้ ผลแสดงดังรู ปที่ 5 เมื่อเปรี ยบเทียบผลที่ได้ จากการวัดได้ ผลใกล้ เคียงกับการคานวณด้ วยระบบ

Figure 5 Measurement by ruler
Table 1 Result of plant growth system
Days

Horizontal Projection
(Pixel)

1
2
3
4

134
168
341
554

Height (cm)
1.34
1.68
3.41
5.54

Figure 5 Example chart of growth plant
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Area (Pixel)
1820
3174
5136
11789
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ในการทดลองได้ มีการออกแบบให้ ระบบมีการวิเคราะห์ และคานวณผลเป็ นสองวิธีการในวิธีการแรกกล่าวดัง
ข้ างต้ นสาหรับวิธีการต่อมาเป็ นการเก็บข้ อมูลโดยการวัดขนาดของพื ้นที่ของพืชโดยทังสองรู
้
ปแบบมีจุดประสงค์
ของการใช้ งานที่แตกต่างกันกล่าวคือ การวัดความสูงสามารถทาได้ กับพืชที่มี ความเจริ ญเติบโตไม่จากัด ส่วน
วิธีการที่สองได้ ออกแบบเพื่อใช้ ทดลองกับพืชที่มีการเติบโตด้ านความสูงจากัดเนื่องมีพืชหลายชนิดที่เจริ ญเติบโต
โดยการแตกหน่อหรื อขยายพุ่มไม้ นนเอง
ั้
สรุ ป
ระบบติดตามการเจริ ญเติบโตได้ ทาการทดสอบกับพืชได้ หลากหลายเพื่อใช้ วดั อัตราการเจริ ญเติบโตการ
งอกของเมล็ดพันธ์พืช โดยมีความสามารถวัดการเจริ ญเติบโตของพืชจากความสูง และ กรณีที่พืชเป็ นพืชที่มี
ความสูงจากัดยังสามารถวัดการเจริ ญเติบโตจากการนับจานวนจุดบนต้ นพืชที่สนใจบนภาพแบบสองมิติ ระบบ
เหมาะกับการนาไปเป็ นเครื่ องมือในการทดลองและติดตามความเจริ ญเติบโต อย่างการเปลี่ยนดิน สภาวะ
แวดล้ อมอากาศ ความชื ้น น ้า และ รู ปแบบการให้ อาหารพืช ระบบนี ้จึงมีการทางานคล้ ายคลึงกับอุปกรณ์ติดตาม
บันทึกผลการทดลองแบบอัตโนมัติและมีความน่าเชื่อถือดโดยได้ ผลการวัดเทียบกับใช้ ไม้ บรรทัดวัดเท่ากันคิด
ความเที่ยงตรงเป็ นร้ อยละ 100
เอกสารอ้ างอิง
รักศักดิ์ เสริ มศักดิ์ และ หัสไชย บุญจูง 2007 การประยุกต์ใช้ ภาพถ่ายดิจิตอลเพื่อประเมินดัชนีพื ้นที่ใบของถัว่
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Lethality and Quality Evaluation of In-Packaged Ready-To-Eat Cooked Jasmine Rice
Subjected to Industrial Continuous Microwave Pasteurization
Thammanoon Auksornsri1 and Sirichai Songsermpong1*

ABSTRACT
The use of pasteurization unit (PU) as a measure of the lethal effect of heating processes and
overall quality of ready-to-eat Jasmine rice were determined to compare the conventional and novel
microwave technology. Cooked Jasmine rice was packed in polypropylene plastic cup and sealed
with a lidding film, then subjected to a continuous microwave system (eight 800 W, 2,450 MHz) and
conventional steamer heating. Fiber optic temperature sensor was used to monitor product
temperature profiles during processing at the slowest heating point. Pasteurization unit, log reduction
(only Listeria monocytogenes), microorganism count, color and instrumental textural property were
investigated over a 30-day storage period at 8C. Pasteurization process time reduced from 420
seconds under conventional process to 216 seconds under microwave process for 5-log reduction of
L. monocytogenes. Microwave heating showed greater effectiveness for shelf life extension of
product from 7 days (conventional) to 30 days at 8C. Cooked rice after heating by microwave was
whiter and had lower hardness than conventional heating. This study successfully demonstrates the
industrial continuous microwave pasteurization process for producing ready-to-eat Jasmine rice
which can apparently reduce process time and extend the shelf life with better product quality than
conventional process.

Key Words: Pasteurization, Microwave, Continuous microwave, Ready-to-eat, Rice
* Corresponding author; e-mail address: fagisrsp@ku.ac.th
1
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
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INTRODUCTION
Jasmine rice is the most popular rice varieties in Thailand. Owing to its pleasant aroma, white
color, soft texture and good eating quality. In Thailand, Jasmine rice is considered as a vital crop for
domestic consumers and a primary export commodity for economic growth (Leelayuthsoontorn and
Thipayarat, 2006). Ready-to-eat (RTE) foods are a group of food products that are precooked,
packaged and ready for consumption without additional preparation step or cooking. The demand for
ready-to-eat meals is already very large and is increasing every year. In 2014, ready meals in
Thailand achieved retail value growth of 13%, with sales of 5.9 billion Baht, and retail volume growth
of 10%, with sales of 35,000 ton (Euromonitor, 2015). RTE foods need to be heat processed to
destroy foodborne pathogens that cause of illness and public health concern. Listeria
monocytogenes is the major concern for refrigerated RTE foods. It was killed by thermal processing.
However any post-processing processes may cause cross contamination contributing to the limit of
shelf life of product only 5-7 days under chilled conditions. If shelf life of the product could be
increased, the production capacity could be increased and hence more revenue (Burfoot et al., 1988
and Huang and Hwang, 2012).
Pasteurization is the thermal processing used to destroy foodborne pathogens and
undesirable enzymes to make food safe for consumption and enhance storage life. For traditional
thermal processing methods, heat is transferred from the heating medium to food interior via
convection and then conduction within solid foods or convection within liquid foods (Huang and
Hwang, 2012). In RTE foods, the thermal conductivity of the packaging material, entrapped air and
the food itself is very low, thus limiting the rate of heat transfer which results in long pasteurization
process time and leads to adverse thermal degradation in product qualities (Burfoot et al., 1988).
Microwave heating have been widely recognized in the field of food processing. The
applications include drying, baking, thawing, tempering, pasteurization and sterilization of foods. The
volumetric heat generated by microwaves can overcome the slow rate of heat transfer and reduce 3-5
times of the total heating time from conventional process whereby bacterial destruction is enhanced,
but thermal degradation of quality is reduced (Ahmed and Ramaswamy, 2007). Microwave heating
has gained popularity due to several advantages such as high heating rates, short heating time, ease
of operation, less thermal degradation and superior product quality (Chandrasekaran et al., 2013).
The application of microwave pasteurization has been largely applied for inactivation of pathogens in
fluid and solid foods.
The accumulated lethality was used to reflect the total lethal effect of conventional heat
treatment that applied to product and it is expressed as the pasteurization unit (PU). It was offered as
a tool for efficiency comparison between conventional and microwave heating. The objectives of this
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research were determined the PU value and microorganism count of RTE Jasmine rice after
pasteurized by conventional and microwave heating. Also, changes in color, texture and sensory
quality of products after heating treatment were studied.

MATERIALS AND METHODS
1. In-packaged RTE Jasmine Rice Preparation
Thai Jasmine rice (Oryza sativa) was obtained from C.P. Intertrade Co., Ltd. and stored in
airtight containers until used. Jasmine rice 1000 g was cooked by an electric rice cooker (Sharp,
Model KS-ZT 18) for 30 minutes with rice to water ratio as 1:1.3. Cooked rice 130 g was packed in
polypropylene plastic container (diameter 95 mm, height 45.3 mm, Toyo Seikan Co., Ltd.) and sealed
with a cast polypropylene lidding film by a hand sealer machine.
2. Continuous Microwave (MW) System and Conventional (CV) Heating Treatment
In-packaged Jasmine rice was heated in the continuous MW system and CV (Steamer tunnel
conveyor belt) heating until the temperature of the sample reached more than 80C because this
temperature has been shown to be adequate for pasteurizing most foodstuffs (Burfoot et al., 1988).
Nine packaged were treated in each run. The industrial continuous MW system developed by
PrimAsia Technology Co., Ltd. was used for the thermal treatment. This system consisted of eight 800
W magnetron, 2450 MHz microwave generators. The cavity was made of stainless steel and its
dimensions were 800x4000x1700 mm (WxLxH). MW treatments were performed in 3 heating time as
48 (MW1), 62 (MW2) and 79 (MW3) sec. After heat treatment, samples were holding in cavity with
equal time to heating time, after that cooling down immediately by chilled water of 0-4C for 120 sec
until the temperature reached 50C. For CV steamer tunnel conveyor belt was developed by GEA
Co., Ltd. This system used steam as a heating medium for transferred heat to product. Heating time
under CV process to sample is 180 sec, then holding 120 sec and cooling down for 120 sec until the
temperature of product reach to 50C. Fiber optic sensors were used to measure the temperatures at
the middle of sample-filled containers to obtain time-temperature profiles. After cooling down,
samples were kept for 30-day storage at 8C and analyzed for quality at 0, 7, 14, 21 and 30 day.
3. Pasteurization Units and Log Reduction Calculation
The pasteurization units (PU) corresponding to the microwave and conventionally treated
samples were calculated using Eq. (1) with a reference temperature of 80C and z-value of 13.62C
determined for L. monocytogenes from inactivation data under thermal processing
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PU = ∫

[

( )

]dt

(1)

Where, t is treatment time (s), T(t) is product temperature at each treatment time (C), Tref is 80C, z
is temperature sensitivity (C) for L. monocytogenes and dt is time interval (min).
Log reduction stands for 10-fold (one decimal) or 90% reduction in numbers of live
microorganism. Log reduction was calculated by Eq. (2)
Log reduction =

(
(

)
)

(2)

Where, PU(Tref) is comparable time in equal heat treatment at Tref (min) and D (Tref) is time required to
kill 90 % of the microorganisms at Tref (Maria et al., 2014).
4. Microbial Analysis
Microorganism count in pasteurized rice during storage was investigated by Testing
Laboratory of CPF (Thailand) Public Co., Ltd. Type of foodborne pathogens were tested after heat
treatment complied with standards for pathogenic microorganisms in food that was announced by
The Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand. The reference methods
used were AOAC 990.12 (2012), AOAC 997.02 (2012), AOAC 2003.11 (2012), FDA BAM Online
Chapter 16 (2001) and ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004. Product under MW2 condition was used to
compare quality with product under CV process.
5. Whiteness Measurement
Whiteness of pasteurized rice was measured using a MiniScan XE plus by Hunter Associates
Laboratory Inc, USA. Whiteness index (WI) was calculated by Eq. (3). The color parameter was based
on CIELAB system of L* (lightness), a* (redness), and b* (yellowness) (Leelayuthsoontorn and
Thipayarat, 2006).
WI = 100-[(100-L)2 +a2 +b2]0.5
(3)
6. Texture Analysis
Hardness of pasteurized rice was measured by the Texture Analyzer (TA-XT2i, Stable Micro
System, England) using a spherical plate plunger of 35 mm diameter for compression of sample. A 15
g of pasteurized rice was placed inside the beaker of 250 ml and pressed with a 100 g force.
Compression distance was 50% strain (Leelayuthsoontorn and Thipayarat, 2006).
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7. Statistical Analysis
All experiments were done in triplicate. All data were analyzed using the SPSS of version 15.
One-way analysis of variance (ANOVA) and Duncan's multiple-range test at 95% confidence level
were applied to evaluate the significance of the changes in different quality attributes.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Effect of MW heating on PU and suppression of the microbial growth
The time-temperature profiles of RTE rice during MW and CV pasteurization treatment are
shown in Figure 1. Under MW heating the product reached 80C within 40 sec, while it took more
than 120 sec for the same temperature under CV steamer heating. Table 1 shows process time, PU
and log reduction for each of pasteurization treatment. In order to achieve 5-log reduction of L.
monocytogenes recommended by the USFDA for pasteurized products, CV process required 180
sec for heating and 120 sec for holding time, while MW used only 48-79 sec for heating and
additional 48-79 sec for holding time. CV steamer heating has low rate of heat transfer. Thus it took
longer process time than MW heating that generated volumetric heating. It is generally believed that
short-time processes should produce better quality foods than lengthy processes. Therefore, it
indicated that the short processing time of the MW led to considerable higher product quality than CV
process (Tang, 2015).
Temperature (Co)

120
100
80

CV

60

MW1

40

MW2

20

MW3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420

0
Time (s)

Figure 1 Time-temperature profiles of RTE rice during MW and CV pasteurization process
Table 1 Pasteurization process time, PU and log reduction of each treatment
CV
MW 1
MW 2
Heating time (sec)
180
48
62
Holding time (sec)
120
48
62
Cooling time (sec)
120
120
120
Total time (sec)
420
216
244
PU
8.56
9.64
47.66
Log reduction*
5.12
5.77
28.54
* Log reduction meant for reduction only L. monocytogenes
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MW 3
79
79
120
278
124.82
74.74
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2. Effect of pasteurization on the microbiological characteristics during storage
Under the food standard regulation, Clostridium perfringens and L. monocytogenes in the 25
g samples must not be detected and allowed to detect less than 500 cfu of Yeasts and Moulds, 100
cfu of Staphylococcus aureus and 106 cfu of total plate counts (TPC) per gram of RTE foods tested.
Products under CV process detected various microorganisms over standard at 10 days, thus shelf life
of the product was 7 days. Current shelf life of chilled meal product is generally limited to 5-7 days as
a result of contamination of the raw materials during production and/or from water or air or human.
The temperature of the product under MW process reached to 106C and was stable at high
temperature above 90C for long period of time. High temperature and enough period time of MW
process helped suppressing microorganism growth during storage. Thus only TPC was detected in
the products during 30-day storage, but the numbers of TPC did not exceed food pathogen standard.
All the storage time indicated that product under MW processing had shelf life up to 30 days.
Manufacturers of ready-to-eat meal in Europe found that product pasteurized by microwave can
increase shelf life to 25-90 days (James and James, 2014).
Table 2 Microorganisms counts during storage
Day
0d
7d
10 d
14 d
21 d
30 d

Treatments
CV
MW
CV
MW
CV
MW
CV
MW
CV
MW
CV
MW

L. monocytogenes
(in 25 g)
ND
ND
ND
ND
2.6E+02
ND
ND
ND
ND

C. perfringens
(cfu/g)
ND
ND
ND
ND
10
ND
ND
ND
ND

S. aureus
(cfu/g)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Yeasts & Molds
(cfu/g)
ND
ND
ND
ND
1.60E+02
ND
ND
ND
ND

TPC
(cfu/g)
ND
ND
4.50E+03
ND
1.9E+06
1.8E+02
20
3.1E+02
2.40E+03

ND = Not detected

3. Effect of pasteurization on the whiteness index and hardness of cooked rice during storage
The changes in the whiteness index and hardness of pasteurized cooked rice during storage
are shown in Table 3. L*, a* and b* value were investigated (data not shown). However, there was no
significant difference on color parameters between heating treatments and during storage. Whiteness
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index of pasteurized cooked rice under CV process was significantly lower than MW process.
Whiteness index of cooked rice decreased with increasing heating time that mainly caused by
Maillard reaction and some nutrients pigments leached out during heating process (Parnsakhorn and
Noomhorm, 2008). There was no significant difference of whiteness index in all storage time. Color of
cooked rice did not change during storage at low temperature.
Hardness of pasteurized cooked rice under MW process was not significantly different with
CV process during first seven days. At high temperature and long heating time of CV process may
cause retrogradation, resulting in packing of amylose and amylopectin and release of water which
lead to higher hardness of cooked rice. This result agrees with a previous report that hardness of
cooked rice increased with increasing heating time (Parnsakhorn and Noomhorm, 2008). Increasing
storage time significantly increased hardness of all pasteurized cooked rice. The results of various
researches revealed that increased storage time led to higher hardness and firmness of cooked rice
and decreased stickiness because of an increase in starch retrogradation during storage (Park et al.,
2012 and Perdon et al., 1999).
Table 3 Whiteness index and hardness of pasteurized cooked rice during storage
Properties Treatments
0d
7d
14 d
21 d
CV
21.68a
21.49a
(21.68a)*
(21.68a)*
MW 1
23.64b,A
23.39b,A
22.96b,A
23.27b,A
WI
MW 2
23.41b,A
23.21b,A
23.14b,A
23.19b,A
MW 3
23.38b,A
23.30b,A
23.12b,A
22.89ab,A
CV
14.67a
16.28b
(14.67a)*
(14.67a)*
Hardness
MW 1
13.48a,A
15.58ab,B
17.34b,C
17.64b,C
(Newton)
MW 2
13.66a,A
14.98a,B
17.85b,C
16.70b,C
MW 3
14.63b,A
16.16b,B
18.26b,C
19.20c,C

30 d
(21.68a)*
22.64b,A
22.57b,A
22.45b,A
(14.67a)*
20.60b,D
23.31d,D
22.00c,D

Different lowercase letters show differences between heating treatments, Different uppercase letters show differences between storage times.
( )* are data of product under CV process at 0 day used for comparing with products under MW process because product under CV process was
destroyed after 10-day storage.

CONCLUSION
The MW heat-treated RTE Jasmine rice method could reduce heating time by half of
conventional steamer method to accomplish the same log reduction. MW 2 was the best condition for
pasteurized RTE rice because this condition was considered as the ultra-pasteurization process that
used ultra-high temperature, short time and rapidly cooling which created the best quality and
extended shelf-life of product. Pasteurization by MW had great effectiveness to suppress growth of
pathogenic microorganisms. Extension of shelf life of the product could increase from 7 days to 30
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days. Microwave pasteurized RTE rice have the advantages of retaining color and texture throughout
the shelf life. Finally, the use of industrial continuous MW system represented a great alternative to
conventional pasteurization.
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ABSTRACT
In-depth interview and IDEF0 diagram of a business process of major stakeholders in the
supply chain of imported halal foods to Jakarta are used to identify key issues and to develop some
notifications for both government and private sectors. Indonesian government should set a priority in
improving port and road conditions in the Java Island to enhance long-term national logistics
performance and to reduce both dwelling and distribution time, strengthening and develop integrated
national single window with all related departments such as Indonesian Food and Drugs
Administration (BPOM), The Council of Indonesian Ulama (MUI), quarantine, customs and port in
order to prevent overlapping activities, long processing time and unofficial costs. At the same time,
developing good communication between importers and manufacturers to accommodate customer’s
needs and demand and to avoid misunderstanding, while minimizing time and cost during both preclearance and clearance must be encouraged. Coordination among importers, freight forwarders,
3PLs, and warehousing service providers using warehouse management and IT system is necessary
to prevent the demurrage risk at the port. Distributors and retailers should enhance their information
sharing to improve the distribution efficiency. Lack of a cold chain system may give chance for an
investment from international cold chain corporation.
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INTRODUCTION
Integrated supply chain is needed to build a collaboration among all stakeholders within the
supply chain, while integrated logistics serves to link and synchronize overall supply chain as a
continuous process and is essential for an effective supply chain connectivity (Bowersox et al., 2013).
Indonesia is one of the countries with high logistics cost around 23.6% of GDP (Jakarta Post, 2014).
Major logistics issues in Indonesia are inadequate infrastructure, poor export and import lead time,
and bottleneck in the port service. Logistics Performance Index (LPI) rank of Indonesia was 53rd in
2014 compared to Malaysia in 25th, Thailand in 35th and Vietnam in 48th (World Bank, 2014). Cost to
import in Indonesia was stable at 646.80 US$ per 20ft container in 2014 which was higher than
Malaysia (560 US$) and Vietnam (600 US$) but lower than Thailand (760 US$). These costs include
cost for documents, administrative fees for customs clearance and technical control, customs broker
fees, terminal handling charges and inland transport (World Bank, 2015).
For an archipelago with around 17,000 islands, Indonesia is passed by the Sea Lane of
Communication (SLoC) which gives a direct access to the largest market in the world and global
container shipping line. Indonesia ranks 4th in the world in terms of its population with more than 249.9
million people, leading to a high food consumption. Moreover, middle and upper income class of
Indonesians are growing as shown by high growth of sales of canned food, chilled processed food
and frozen processed food (USDA Foreign Agricultural Service, 2014). High food consumption and
instability of local production may lead to insufficient food supply and ignite import activity.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2012) stated that 83.8% of
international container volume is concentrated in Java Island, while Tanjung Priok port, Jakarta
accounts for approximately 63.8% of the international container volume throughout Java Island. This
research will investigate the distribution system of imported halal foods to Jakarta by analyzing the
stakeholders along the supply chain through their business process. Recommendation can thus be
developed to improve the effectiveness of the distribution system.

MATERIALS AND METHODS
This research focuses on the distribution system of imported halal foods to Jakarta, Indonesia.
1. A secondary data on the distribution system of imported halal foods is collected to identify a
supply chain structure of imported halal foods to Jakarta, Indonesia.
2. Carry out an in-depth interview for the following stakeholders along the supply chain
2.1. Importers
2.2. Tanjung Priok Port, Jakarta
2.3. Freight Forwarders (FFs)
2.4. Third-Party Logistics (3PLs)
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2.5. Distributors
2.6. Retailers
3. Analyze the business process from each stakeholder using the IDEF0 Diagram by
3.1. Identify the main activity
3.2. Determine input, control, mechanism, and output of each main activity
3.3. Link the flow of information and product in each activity
4. Identify issues in each stakeholder based on the in-depth interview and the IDEF0 diagram
5. Give a recommendation to improve the effectiveness of the distribution system

RESULTS AND DISCUSSION
1. Supply Chain Structure of Imported Halal Foods to Jakarta, Indonesia
Main stakeholders in supply chain of imported halal foods to Jakarta include importer, FF,
3PL, distributor, sub-distributor and retailer (Figure 1). It was observed that overseas company mostly
used third parties such as FF and 3PL to accelerate and manage their logistics activities, especially
with customs clearance and quarantine at the port as mentioned in Pujawan and Mahendrawathi
(2010). The role of each stakeholder may be different from one distribution model to another which
depends on the type of product, product volume and its level of urgency. The type of product affects
the role of the distributor, for example imported cooking spices for a restaurant is distributed by a FF
not a distributor, while in fast moving consumer goods (FMCGs) either main distributor or subdistributor are required for helping the importer. The product volume will dictate whether a full
container load (FCL) or a less container load (LCL) is required as well as a size of a forwarder being
chosen. The level of urgency relates to the freight decision. Instead of sea freight, a product with high
level of urgency will be distributed by an air freight.
Importer
Overseas
Supplier
PORT

Customs

Freight
Forwarder

Distributor

Retailer

Subdistributor

Flow of Information
Quarantine

Flow of Material

3PL

Figure 1. General Supply chain of imported halal foods to Jakarta, Indonesia
Supply chain starts from an importer who owns import licenses and places an order for
particular imported foods to the overseas supplier or exporter. Some FFs own import licenses and act
as importers for all customs and Indonesian Food and Drugs Administration (BPOM) issues, while
many importers technically give an authority to the FF for preparing the document required, handling
customs clearance and quarantine, and delivering the product to the importer’s warehouse or
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appointed place. In some cases, the FF will hire the 3PL or transporter for the delivery task.
Furthermore, the importer will delegate a specific distributor to distribute the products to the modern
retail stores throughout Indonesia. In this case, the distribution can be carried out either by a main
distributor only or sub-distributors. Product distribution to outside big city in Java needs a subdistributor available in that particular area. Many importers also act as the distributors, exclusive
agents or consolidators and have offices or local distributor in major cities of Java Island. In addition,
few retailers are also importers but they are not responsible for any logistics activities. Generally, the
imported products move to distributor warehouse in a hub city, then come to sub-distributors before
delivering to retailers as shown in Figure 2.
Distributor

Central warehouse:
- wholesale
- hypermarket
- supermarket
- convenience store
- wholesale
- hypermarket
- supermarket
- convenience store
- outlets

Outside big cities:
Sub-distributor

Importer/agent

Direct delivery in Jakarta:
- wholesale
- hypermarket
- supermarket
- convenience store
- food service

- wholesale
- hypermarket
- supermarket
- convenience store
- outlets

Branch of big
distributor

- wholesale
- hypermarket
- supermarket
- convenience store
- food service

Sub-distributor

Figure 2. Distribution channel for imported products
2. Business Process of Each Stakeholder
2.1. Importers (Activities A1 - A3)
Figure 3 displays a business process of an importer which consists of preparing initial
document, ordering and shipping. Based on Presidential Decree No. 10 Year 2008, Indonesia has
officially applied Indonesia National Single Window (INSW) as a national electronic system to improve
an efficiency of a flow of goods and customs through the port. Based on an in-depth interviews, some
stakeholders state that INSW helps accelerate the importing process and reduces transaction cost
including unofficial cost. However, for an activity of applying ML number (product number for
imported products), it may take 14 days to 2 years because of inadequate samples received by an
importer and BPOM and lack of required documents. Moreover, shipment booking and product
volume being shipped should be taken into importer’s consideration to reduce the cost and shipping
time which takes 7 days on average from Lam Chabang port, Thailand to Tanjung Priok port, Jakarta.
Since the importer orders the product through the trader not directly from the manufacturer, it is
difficult to communicate the market need and demand directly to the manufacturer. In addition, some
proposals from importers to co-promote the products with the traders or manufacturers are turned
down or ignored.
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Figure 3. Business process of all stakeholders
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2.2. Tanjung Priok Port, Jakarta (Activities A4 and A5)
After the container arrives at the port, it will be moved to a quarantine unit and requires
several documents such as ML number from BPOM, health certificate, halal certificate from The
Council of Indonesian Ulama (MUI), quality certificate and certificate of origin to be checked. Retailed
food products with other countries halal logo are not allowed in retail stores and may delay the
processing time at the port. Furthermore, applying for a halal logo from MUI may take from 3 months
to 2 years. Halal logo is not mandatory now, but may be enforced in 2019. The quarantine unit
classifies the products based on the risk as low, middle and high. Low risk products include
processed foods which are released at once the documents are completely submitted. Medium risk
products are primary processing products that require detailed review of all documents (2-4 days),
while high risk products including vegetable, fruit and live animal will require deeper inspection on
either documents or laboratory and it may take 4-5 days before the quarantine release of SKK OMKA
import (Certificate of health for imported food, drugs and cosmetic). This document is required for the
customs clearance besides the import licenses, invoice and packing list. Customs also classifies the
clearance line into green (5-7 minutes), yellow (≤ 4 days) and red (4-5 days) based on the risk of
products and import history. Green zone is for the product with a good import history, while yellow
zone is for the general product and red zone is for the new item, controlled goods or bad import
history goods. The importer should pay all taxes and duties before a customs release of SPPB (A
letter of approval to release the goods) and shipping line agent can then discharge the containers out
of the port.
2.3. Freight Forwarder (Activities A4 - A6)
Generally, a large FF will facilitate the communication between an importer and an exporter in
terms of documents required. The FF can access and help the importer to prepare the documents by
INSW which provides a feedback to the importer and the FF as users. In some short shipping
distance cases, even though the product already arrives at the port, original documents such as Bill
of Lading for customs clearance from the exporter have not arrived yet. This delay can keep the
products in the port longer and incurs a higher cost. In addition, there is an overlap activity between
the customs clearance and the quarantine unit when the quarantine requests a stringent check and it
ends up with container being opened twice which is inefficient and takes longer time. A survey
indicates that an average time for the FF to get the SPPB after the container arrival is 4.62 days for the
green zone. Nevertheless, a good relationship between the FFs and customs or quarantine staffs and
a good reputation of the FF and the importer can help reduce those processing time. Without the FF,
average time at the port can range from 7-30 days. With the FF, dwelling time in the port was between
5-8 days during 2011 to 2013. In some cases, even though a SPPB release of the product has been
issued, there might be a long terminal container queue for discharging container out and thus leading
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to longer dwelling time and costly demurrage risk. It is observed that a perfect order fulfilment rate of
the FFs in Jakarta is around 60-90%.
2.4. Third-Party Logistics (3PL) (Activities A7 and A8)
The 3PLs in this distribution system are either transporters or warehousing service providers.
Large FFs own trailers or trucks for delivering the products to an appointed place, while others hire
transporters. The warehousing service providers may rent their warehouse to the importers or help the
importers maintain their warehouses. It is apparent that the FFs, 3PLs, warehousing service providers
and importers must well-coordinated for an efficient distribution. If a space in the importer’s
warehouse is not available, an instruction is given to keep the products in the port or deliver to the
FF’s or 3PL’s warehouses. Large importers and import-export based firms have employed advanced
information technology (IT) for inventory management in their warehouses. Large transporters provide
global positioning system (GPS) for their competitive advantage, while medium and small FFs lack of
this tracking system. General 3PLs still lack of a cold chain system. Major logistics cost for 3PLs is a
transportation cost and a congestion around Tanjung Priok port can be very costly. Transporters can
make only one trip/day from the port to any destination regardless of the distance, while many
transporters prefer working during night time. Nevertheless, the road congestions in Java also lead to
high transportation costs, for example, from the port to a close city such as Cikarang (55.4 km) may
cost 750 US$ for 20ft container while 56.4 km from Pasir Gudang to Tanjung Pelepas, Malaysia costs
only 450 US$ for 20ft container. As for the halal packaged food products, they are delivered using the
same truck as non halal foods but in different section or area.
2.5. Distributor (Activity A9)
The distributor must coordinate with the importer, warehousing service provider, and retailer.
A distribution can be a pull system which depends on the demand from the retailer or a push system
which is based on the importer’s decision or mix between both. The main factors under consideration
are the product volume and the route to retailers that determine a transportation mode being used.
The sub-distributors do not provide a cold chain system and an advance tracking system as the main
distributor. Email and phone are their communication and tracking methods. The large importers who
need a cold chain systems will expand their business to be the distributor in order to facilitate their
needs, or hire the specific cold chain transporters or distributors. Limitation in the distribution is lack
of labor for a remote area. Halal and non Halal products are observed to share the same warehouse.
2.6. Retailer (Activity A10)
Most imported products are sold through a modern trade such as hypermarket, supermarket
and convenience stores. Their retail store value is approximately at 115 million US$ (1,628 thousand
millions IDR) and 60% of those values is food and beverages (USDA, 2014). For general hypermarket
and supermarket, target customers are a middle-low income who buy in large a volume but with a low
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frequency and are price sensitive. They mainly carry mass products with some imported foods. Non
halal foods are separately shelved with identified tags. Their marketing strategies are to present the
product with good price and price reduction. High-end supermarket’s target are middle-high income
customers and expatriates who buy in a small volume but with a high frequency and are not price
sensitive. A wide variety of imported foods are available which also depends on the store locations.
Non halal food products are shelved separately. Their marketing strategies are to present product’s
freshness and premium quality or exclusive products with good service. Target customers for a
convenience store are middle class who buy in a small amount but with a high frequency and are not
price sensitive while demanding convenience. Mass products are major items with few imported
foods. Alfamart, the second largest convenience store (9,187 stores) in Indonesia, does not carry non
halal food items. Their strategies are to expand more branches to get higher access from consumer
and market. Seventy percent of the convenience store is owned by the company while 30% is
franchise ownership. Moreover, a margin for the modern retail in Indonesia is around 18-19%. To
increase the customer’s satisfaction, the retailers should coordinate with the distributor and their
warehouse service provider about a product procurement. Retailers point out that the halal logo is
important to some Muslim, however high-end consumers do not emphasize on that because they
have high education that allows them to analyze from the product label or detailed communication.

CONCLUSION
Major issues in this research related to government agencies include long time in applying
ML number and halal logo, long and inconsistent clearance processing time in the port by customs
and quarantine units stemming from the unintegrated INSW system. Moreover, port congestion and
poor road conditions in Java Island increase the dwelling and distribution time. As a consequence,
Indonesian government should set a priority in improving the infrastructure of the port and road, and
strengthening INSW by integrating INSW with all related departments such as BPOM, MUI,
quarantine, customs and port to avoid overlapping activities, long processing time and unofficial
costs. Major issues from the private stakeholders are lack of close and direct coordination between
importers and manufacturers or traders in terms of customer demand management and long-term
strategic marketing plan, lack of good coordination among importer-3PL-FF-warehouse service
provider, shortage of labor for the distributor in small and remote cities, lack of good communication
between distribution and retailers via IT systems for delivery and inventory management, and lack of
cold chain and tracking system for 3PL and small and medium distributors. Therefore, the following
must be instilled: strengthening the good communication between the importer and the manufacturer
to accommodate their customer’s needs and demand, to avoid misunderstanding and to minimize
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time and cost for both pre-clearance and clearance process. A coordination among importer-FF-3PLwarehousing service provider via IT system is necessary to prevent the demurrage risk. Sharing
information between distributors and retailers is encouraged to improve their distribution efficiency.
Inadequate cold chain system may give an opportunity for an international cold chain corporation to
fill in.
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Production of freeze-dried Mao juice powders and their functional properties
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Suntaree Suwonsichon1, Udomlak Sukatta2 and Thanapoom Maneeboon3

ABSTRACT
One of the major problems in drying fruit juice is stickiness due to its high hygroscopicity.
Thus, carrier agents were added into juice before drying for improving its properties. In this study,
35% w/w of maltodextrin, gum arabic and maltodextrin:gum arabic (1:1) were added into Mao fruit
juices before passing the mixtures through freeze–dried process for 30 h. The Mao juice powders
containing all carrier types had purple color and low water activity but moisture content and solubility
time were significantly different (p  0.05). Mao juice powder with maltodextrin had the lowest
moisture content (3.53 ± 0.62 %) and solubility time (131.78 ± 2.34 second). Mao juice powders had
total anthocyanin content between 2.31 – 2.63 mg∙g fw and analysis using HPLC revealed that the
major component was delphinidin. The antioxidant activities of Mao juice powder were investigated
using DPPH, ABTS, FRAP and nitric oxide assays. The results showed that among all treatments, they
have fairly similar antioxidant activity in FRAP assay (p > 0.05). However considering ABTS assay, the
one with maltodextrin seemed to be a better antioxidant activities (p  0.05).
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INTRODUCTION
Anthocyanins are phytochemicals which widely used in functional foods due to their several
health benefits. They have been used for therapeutic treatments for diabetes, retinopathy, vision
disorders and age-related diseases such as hypertension and heart failure. Moreover, they could
enhance immune system, anti-inflammatory and anti-cancer activities (Motohashi and Sakagami, 2008).
Mao fruits are mostly found in the Northeast of Thailand such as Sakon Nakhon, Udon Thani,
Loei, Nong Khai and Nakon Phanom (Butkhup and Samappito, 2008). They had good antioxidant
capacity due to its high content of anthocyanin and phenolic compounds (Samappito and Butkhup,
2008; Musika and Sae-eaw, 2013).
Freeze drying is a technique which favorable to a materials that easily deteriorated by heat.
However, drying of fruit juices with high sugar content usually yields sticky and high agglomerates as
sugar transforms into crystalline sugar at amorphous state through adsorption of small amounts of
water resulting in high hygroscopic property. Hence, addition of some carriers in the mixtures could
be useful (Cano-Chauca et al., 2005; Martinelli et al., 2007). Maltodextrin and gum arabic are carrier
agents which mostly used in drying process for improving characteristic and extending shelf life of
the powders, since they are highly water soluble and give low viscosity. Maltodextrins are
oligosaccharides produced by hydrolysis of starch. Their properties depend on dextrose equivalent
(DE) (Langrish et al, 2007). Gum arabic is a complex hetero-polysaccharide, it has good emulsifying
capacity and low viscosity (Martinelli et al., 2007). Moreover, it is more expensive than maltodextrins.
In this study, we aimed to study physical properties, structure, anthocyanin content and their
antioxidant activities (DPPH, ABTS, FRAP and Nitric oxide assay) of Mao juice powders were added
with maltodextrin, gum arbic and maltodextrin:gum arabic (1:1)

MATERIALS AND METHODS
1. Preparation of Mao fruit powder with different carrier types.
Fresh Mao fruits were purchased from Loei province, Thailand. The fruits with dark red and
purple color were selected, sealed in plastic bags and kept in a freezer at -18C. Before
investigation, Mao fruits were thawed overnight at 4C, washed with water to remove remaining sand,
dirt and to reduce the initial microbial load, soaked with chlorine 50 ppm for 30 min and washed with
water again. The Mao juices were squeezed from cleaned Mao fruits using juice extractor (GS 1000,
Green Star, USA). Three different carrier types (maltodextrin DE 10 (Thai food and chemical,
Thailand); gum arabic (Chemipan, Thailand); and the blend of maltodextrin and gum arabic (1:1))
were mixed into the juices at 35% w/w. The mixtures were freeze-dried using a freeze dryer
(Supermodulyo-230 Thermo Scientific, USA) at -50C for 30 h. Mao juice powders were ground
before transferring to aluminum foil bags.
2. Determination of Mao juice powder qualities (color, water activity, moisture content, solubility time
and structure)
The color values in CIE L*C*ho system were measured in reflectance mode using
spectrophotometer Minolta CM-3500d (Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan), under a standard
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illuminant D65, standard observer 10º. The water activity (aw) was determined by Aqua Lab (Series 3
TE, Decagon Devices, USA). The moisture content was analyzed according to a method in A.O.A.C.
(2000). The powder structure were analyzed by scanning electron microscopy (JSM-5600LV, JEOL,
Japan), operated at 10 kV with a working-distance of 10 mm. The solubility time was determined
using a method modified from Goual et al. (2007). The powder 2 g and 50 mL distilled water were
added to glass beaker 250 mL. The mixture was agitated with a magnetic stirrer (C-MAG HS 7, IKA,
Germany) at position 2. The times for dissolving powder completely were obtained.
3. Determination of anthocyanin content
Determination of total anthocyanin content (TAC)
The TAC was determined by the pH-differential method (Worsltad et al., 2005). Absorbance
was measured by a spectrophotometer-UV/VIS UVmini-1240 (Shimadzu, Japan) at 510 and 700 nm.
Distilled water was used as blank. The TAC was calculated using Eq. (1) and expressed as cyanidin3-glucoside in mg∙g sample-1.
Total anthocyanins (mg/L) =

(1)

where A is absorbance = (A510– A700)pH 1.0- (A510– A700)pH 4.5, ε is cyanidin-3-glucoside molar
absorbance (26900 L∙ (cm∙mg)-1), l is the cell path length (1 cm), MW is the molecular weight (449.2
g∙L-1) and DF is the dilution factor.
Determination of individual anthocyanin by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Cyanidin-3-o-glucoside, Delphinidin, Pelargonidin and Malvidin were quantified by HPLC
(Shimadzu, Japan) with an Inertsil ODS-3 C18 packed column (ID 5 µm, 250×4.6 mm). The HPLC
analysis method used in this study was modified from the method of Salazar-González (2012). The
acetonitrile: 4.5% formic acid were applied in a rate of 1.5 mL∙min-1 at proportions of 10:90, 13:87 and
100:0 during 0, 11, and 21 minutes, respectively, and measured at 520 nm. A standard solution of
individual anthocyanins, suspended in ethanol:water (50:50), was injected to evaluate the area under
the curve corresponding to 50-250 µg∙mL-1 of anthocyanin. This area was used to correlate the area
observed on the chromatogram to calculate the amount of individual anthocyanins corresponding to
individual anthocyanins.
4. Determination of antioxidant activity
Many assays have been introduced to measure antioxidant capacity, each assay had
different mechanisms. Antioxidant activities of Mao juice powders were determined using DPPH,
ABTS, FRAP and Nitric oxide assays and compared with butylated hydroxytoluene (BHT), vitamin E
and vitamin C.
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DPPH free radical scavenging activity
The DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl) assay was slightly modified form Floegel et al.
(2011). A solution of 1 mM DPPH in methanol:water (80:20) was stirred for 40 min. The DPPH
solution was diluted with 80% methanol to an absorbance of 0.700 ± 0.02 at 517 nm. Then, the DPPH
solution 2.95 mL and diluted Mao juice powders solution (five different dilutions) 0.5 mL was added to
a test tube. The mixture was shaken and kept in the dark for 30 min. The absorbance was measured
at 517 nm using spectrophotometer. The results were calculated as percentage of free radical
scavenging using Eq. (2).
% DPPH inhibition =

-

-

-

(2)

where Ac, Abc, As and Abs are the absorbance of the control, the blank control, the sample
and the blank sample, respectively.
IC50 value, a concentration of the sample required to inhibit 50% of radical, was calculated in
-1
mg∙mL using an equation from a plot of %scavenging vs. concentration of Mao juice powders.
ABTS free radical scavenging activity
The method for investigating ABTS [2,2’-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)]
radical cation scavenging activity was modified from Re et al. (1999). The ABTS radical cation was
generated by mixing 7 mM ABTS:2.45 mM potassium persulfate solution at proportions of 2:1 and
kept in the dark and refrigerated for 12–16 h. The ABTS solution was diluted with ethanol to an
absorbance of 0.700 ± 0.02 at 734 nm. The ABTS solution 2 mL and diluted Mao juice powders
solution (five different dilutions) 20 µL was added to a test tube. The mixture was shaken and kept for
6 min in the dark. The absorbance was measured at 734 nm using spectrophotometer. The results
were calculated as the percentage of free radical scavenging using Eq. (2) and as IC50.
Ferric reducing ability of plasma (FRAP)
The FRAP assay was modified from Benzie and Strain (1996) and Kubola and Siriamornpun
(2011). The FRAP reagent was generated by mixing 300 mM acetate buffer: iron reagent solution:
FeCl3·6H2O: deionized water at 100:10:10:12 (v/v). The FRAP reagent 1.8 mL was warmed to 37 °C,
then deionized water 180 µL and diluted Mao juice powders solution 60 µL were added. The mixture
was shaken and incubated at 37°C for 4 min. The absorbance was measured at 593 nm using
spectrophotometer. The measurement was compared to a standard curve of FeSO4 concentrations
and expressed in M FeSO4∙g sample-1.
Nitric oxide radical scavenging activity
The Nitric oxide assay was done according to the method of Madan et al. (2010). Sodium
nitroprusside in aqueous solution (10 mM) 1 mL, phosphate buffer saline (pH 7.4) 0.25 mL and
diluted Mao juice powders solution 0.25 mL was mixed and incubated at 25°C for 2 h. Then, 0.5 mL
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of the mixture was removed and sulfanilic acid reagent (0.33% in 20% glacial acetic acid) 1 mL was
added in the other. The mixture was shaken and kept for 5 min for completing diazotization. After
that, naphthylethylene diamine dihydrochloride (0.1%) 1 mL was added, mixed and kept for 30 min in
diffused light. The absorbance was measured at 540 nm using spectrophotometer. The results were
calculated as the percentage of free radical scavenging using Eq. (2) and as IC50.
5. Statistical analysis
All data were reported as mean ± standard deviation and statistically analyzed the regression
and variance (ANOVA) using the software SPSS version 12. Duncan’s new multiple range test was
used to determine the difference among means at 95% confidence level.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Determination of Mao juice powder qualities
The color of Mao juice powders with all carrier types had purple color (ho were in a range of
331.66 - 333.78) and aw values were below 0.2, resulting in longer shelf life as less free water were
available for microorganism growth and biochemical reactions (Ferrari et al., 2013). Among three
carrier types, Mao juice powder with maltodextrin had lowest moisture content and solubility time
values, because maltodextrin has better reconstitution properties and dispersibility (Cai and Corke,
2000). Mao juice powders had irregular structures with different sizes and the pore suffused in the
powder (Fig. 1), because crystal structures were generated during freeze drying process
(Franceschinis et al., 2014). Gurak et al. (2013) studied the structure of freeze-dried grape juice
powders which encapsulated by gum arabic and maltodextrin, their results supported that the
powder had deformed structure.
Table 1 The qualities of Mao juice powder with different carrier types
Quality values
ns

L*
C* ns
ho ns
aw ns
Moisture content (%)
Solubility time (s)

Maltodextrin
43.35 ± 1.50
18.04 ± 0.70
332.56 ± 2.26
0.149 ± 0.04
3.53 ± 0.62b
131.78 ± 2.34c

Gum arabic
42.18 ± 2.90
17.37 ± 0.51
331.66 ± 1.05
0.171 ± 0.05
5.41 ± 0.46a
631.27 ± 27.74a

Maltodextrin:gum arabic (1:1)
41.44 ± 2.23
17.33 ± 0.16
333.78 ± 0.01
0.148 ± 0.00
4.20 ± 0.02b
431.33 ± 36.33b

a-c
ns

mean within the same row followed by different letters were significantly different (p≤0.05).
means within the same row were non significantly different (p  0.05).

2. Determination of total anthocyanin content
TAC of powders with different carrier types was in a range of 2.31 – 2.63 mg∙g fw which not
significantly different (p  0.05). According to Tonon et al. (2008), TAC of açai juice powders with
maltodextrins and gum arabic did not significantly different. HPLC determination indicated that the
major anthocyanin in Mao juice powders was delphinidin, followed by cyanidin-3-o-glucoside, and
pelargonidin. However, malvidin were not found in Mao juice powder (Table 2). Delphinidin amount
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of Mao juice powder with different carrier types was not significantly different (p > 0.05), but cyanidin3-o-glucoside content of Mao juice powders with maltodextrin and maltodextrin:gum arabic (1:1) were
higher (p  0.05) than those with gum arabic.

a

b

c

500x

500x

500x

a

b

c

2000x

2000x

2000x

Figure 1 Scanning electron micrographs of the surface of Mao juice powders with maltodextrin (a),
gum arabic (b) and maltodextrin:gum (c) at 500x and 2000x magnification.
Table 2 Total anthocyanin content and classification of individual anthocyanins by HPLC of Mao juice
powder with different carrier types.
Carrier type
Maltodextrin
Gum arabic
Maltodextrin:gum arabic

TACns
(mg∙g fw)
2.63 ± 0.25
2.34 ± 0.22
2.31 ± 0.06

Individual anthocyanin by HPLC
Cyanidin-3-oDelphinidinns Pelargonidin
glucoside (mg∙g fw) (mg∙g fw)
(mg∙g fw)
0.78 ± 0.05a
1.10 ± 0.12
nd.
b
0.62 ± 0.02
1.05 ± 0.14
nd.
a
0.73 ± 0.02
1.16 ± 0.08
nd.

Malvidin
(mg∙g fw)
nd.
nd.
nd.

a-b

mean within the same column followed by different letters were significantly different (p  0.05).
means within the same column were non significantly different (p  0.05).
nd. means not detected.

ns

3. Determination of antioxidant activity
Antioxidant activities of Mao juice powders with different carrier types were investigated using
DPPH, ABTS, FRAP and Nitric oxide assays and compared to a commercial antioxidant (BHT) and
natural antioxidants (vitamin E and vitamin C). The results showed that among all treatments, Mao
juice powders had the least antioxidant capacity (highest IC50 value and lowest FRAP values, which
indicated that they have the least efficiency in reducing electrons). Considering among the three Mao
juice powders with different carrier types, they have fairly similar antioxidant activity in FRAP assay (p
> 0.05); but according to ABTS assay, the one with maltodextrin seemed to be a better antioxidant (p
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0.05). However, Mao juice powders with maltodextrin and gum arabic had higher antioxidant
capacity than those with maltodextrin:gum arabic (1:1) in DPPH assay.



Table 3 Antioxidant activities of Mao juice powder with different carrier types compared to BHT,
vitamin E and vitamin C
Carrier types, commercial
and natural antioxidants
Maltodextrin
Gum arabic
Maltodextrin:gum arabic
BHT
Vitamin E
Vitamin C
a-d

DPPH
IC50(mg∙mL-1)
17.71 ± 0.71bc
17.48 ± 1.02b
18.45 ± 0.08c
0.33 ± 0.00a
0.40 ± 0.00a
0.15 ± 0.00a

ABTS
IC50 (mg∙mL-1)
20.31 ± 1.45b
25.15 ± 1.87c
24.89 ± 0.89c
0.53 ± 0.03a
0.50 ± 0.02a
0.22 ± 0.01a

FRAP
(mM FeSO4 g-1 fw)
117.65 ± 3.04d
119.32 ± 7.64d
114.93 ± 2.61d
1,251.60 ± 110.67c
3,105.79 ± 133.16b
12,296.85 ± 165.70a

Nitric oxide
IC50 (mg∙mL-1)
4.17 ± 0.40bc
3.71 ± 0.35b
4.57 ± 0.09c
0.47 ± 0.03a

mean within the same column followed by different letters were significantly different (p  0.05).

CONCLUSION
Mao juice powders with maltodextrin, gum arabic and a combination of maltodextrin and gum
arabic had slightly different in TAC and antioxidant capacities. However, the one with maltodextrin
had a better potential to be used in the Mao juice powder production since it tends to have longer
shelf life, lower solubility time, and lower price.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการสารวจกลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยวในเมืองจาการ์ตา และเมือง
สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยศึกษาด้านประชากรศาสตร์ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการบริโภค พบว่าลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ในเมืองจาการ์ตา และเมืองสุราบายามี
ความคล้ายคลึงกัน และเมื่อจัดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายด้วยเทคนิค Two-step cluster analysis สามารถจัดกลุ่ม
ผู้บริโภคทั้ง 2 เมือง ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคอายุน้อย มีรายได้ต่า และกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่ มีรายได้
ปานกลางถึงสูง กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม คือผลิตภัณฑ์ควรเป็นขนมขบ
เคี้ยวที่ทาจากธัญพืช ผลไม้ หรือถั่วอบกรอบที่มีรสชาติหลากหลายและแตกต่างจากรสที่จาหน่ายในท้องตลาด
ช่องทางการจาหน่ายหลักคือร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาเก็ต อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยมีข้อจากัด
ด้านกาลังซื้อ จึงอาจปรับบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็ก เพื่อขายในราคาที่เหมาะสม สาหรับการส่งเสริมการตลาด
ควรมีการให้ทดลองชิมสินค้า และการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือ ณ จุดขายเพื่อสื่อสารคุณประโยชน์ของสินค้าต่อ
ผู้บริโภคประกอบกับการส่งเสริมการขายเช่น การลดราคา เป็นต้น

ABSTRACT
This research investigated consumption behavior, lifestyle and factors affecting purchasing
decision of Indonesian consumers living in Jakarta and Surabaya, Demographics and consumption
behavior of consumers in Jakarta and Surabaya are similar. Target consumers are segmented by
using two-step cluster analysis. They are classified into young and low income group as well as adult
and middle to high income group. Marketing strategy for both targets are variety and different favors
of snack product made from cereal, fruit and bean. Convenience store and supermarket are
preferable channels. However, the small-sized packaging with lower price should be proper for
young and low income group. Trial product, price reduction and advertisement are suitable promotion
for consumer.
Key Words: snack food, Halal food, consumption behavior, Indonesia, two step cluster analysis
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คานา
ปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาลเป็นตลาดเฉพาะที่มีศักยภาพในการขยายตั วสูง โดยในปี 2558 ประชากร
มุสลิมทั่วโลกมีจานวนประมาณร้อยละ 23.20 ของประชากรโลก (Spire research and consulting, 2015) ซึ่ง
ประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดสินค้าอาหารฮาลาลร้อยละ 4.37 เป็นลาดับที่ 6 ของโลก มูลค่าการส่งออกคิด
เป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด
(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2557)
ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากถึง 252 ล้านคน และมีอัตราเพิ่มของประชากรร้อยละ1.08 ต่อปี
(Countrymeters, 2015) นับเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจาก จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 3.49 ของ
ประชากรโลก (Worldometers, 2014) อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ราว 205 ล้าน
คน หรื อ ร้ อ ยละ 88 ของประชากรทั้ ง หมด คิ ด เป็ น ประมาณร้ อ ยละ 13 ของประชากรมุ ส ลิ ม ทั่ ว โลก
(PewResearchCenter, 2015) เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 5.9 ต่อปี ในช่วงปี 2549–
2557 และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.2 ต่อปี ในช่วงปี 2557-2561 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องทาให้ชาวอินโดนีเซียมีกาลังซื้อสูงขึ้น ซึ่งจากจานวนประชากรทั้งหมดของชาวอินโดนีเซีย ประชากรราว
160 ล้านคนหรือร้อยละ 67 เป็นประชากรวัยทางานมีอายุระหว่าง 15-64 ปี ที่มีกาลังซื้อ และมีประชากรเยาวชน
ในช่วงอายุ 15-24 ปี มากกว่า 40 ล้านคน (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2557)
ประชากรอินโดนีเซียที่อยู่ในวัยทางานมีบทบาทในการกาหนดทิศทางตลาด และเป็นแรงผลักดัน ให้เกิด
ความต้องการบริโภคสินค้าหลายประเภทเพิ่มมากขึ้น โดยหนึ่งในนั้นคือขนมขบเคี้ยว (Snack food) ซึ่งลักษณะ
ของการบริโภคขนมขบเคี้ยวของคนอินโดนีเซีย มักเพิ่มขึ้นตามสถานะทางเศรษฐกิจที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และกลุ่ ม
ผู้บริโภคโดยทั่วไปเป็นเด็ก วัยรุ่นและวัยทางาน ดังนั้นอินโดนีเซียจึงเป็นตลาดสินค้าขนมขบเคี้ยวที่มีศักยภาพ
มากในปี 2557 สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประมาณการว่า อินโดนีเซียจึงมีความ
ต้องการนาเข้าสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวในอัตราที่สูงมากถึงประมาณร้อยละ 20-25 ต่อปี จึงเป็นตลาดที่มี
โอกาสสาหรับการส่งออกจากงานวิจัยของ Waijittragum (2016) ที่วิเคราะห์พฤติกรรม ทัศนคติ เหตุผลในการซื้อ
และสิ่งกระตุ้นในการซื้อของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียที่ศึกษาในประเทศไทยจานวน 323 คน ในผลิตภัณฑ์ 3
ประเภท คือ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว และเครื่องปรุง รส พบว่าเหตุผลสาคัญในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้ง 3 ประเภทนี้ ได้แก่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับความสด สะอาด สารอาหารที่ได้รับ รวม
ไปถึงราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูด ต้องมีตราฮาลาลของอินโดนีเซียที่ชัดเจนเพื่อสร้างความ
เชื่อมันในผลิตภัณฑ์ จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อและกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์นั้นซ้าอีก
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรม วิถีการดาเนินชีวิต ตลอดจนปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคเมืองจาการ์ตา เมืองสุราบายา
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายในประเทศอินโดนีเซีย
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อุปกรณ์และวิธีการ
ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group interview) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน พฤติกรรม วิถีชีวิต กับ
ผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นจึง
พัฒนาแบบสอบถามเป็นภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
2) พฤติกรรมการบริโภคและการซื้ออาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยว
3) วิถีการดาเนินชีวิต
4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยว
วิธีการเก็บข้อมูล
ดาเนินการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับผู้บริโภคเป้าหมายจานวน 30 คน จากนั้น เก็บข้อมูลโดย
ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face Interview) กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือผู้บริโภคที่ศึกษาในระดับมัธยมปลายขึ้นไป อาศัยในเมืองจาการ์ตา
และเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย และเคยรับประทานขนมขบเคี้ยว โดยจานวนผู้ตอบแบบสอบถามในเมือง
จาการ์ตา เก็บข้อมูลจากงานแสดงสินค้าอาหาร ศูนย์การแสดงสินค้า JKT expo จานวน 366 คน และเมืองสุรา
บายา เก็บข้อมูลจากห้างสรรพสินค้าสุราบายาทาวน์สแควร์ จานวน 423 คน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรม PASW version 18
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคขนมขบเคี้ยว
ใช้การวิเคราะห์พรรณนาสถิติในรูปของความถี่ และร้อยละ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านประขากร
ศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และระดับรายได้ และพฤติกรรมในการเลือกซื้อและบริโภคฮาลาลประเภทขนม
ขบเคี้ยว
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิถีการดาเนินชีวิต และการจัดกลุ่มผู้บริโภค
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นเทคนิคที่จะจับกลุ่มหรือรวมตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มหรือ Factor เดียวกัน ตัวแปรที่อยู่ใน Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมาก โดย
ความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นในทิศทางบวก (ไปในทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันข้าม) ก็ได้ โดย
ใช้เทคนิคนี้ เพื่อลดจานวนตัวแปรวิถี การดาเนิน ชีวิต และใช้ ปัจจัย ด้านวิ ถีการดาเนิ นชีวิต ร่วมกับข้ อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์เพื่อดาเนินการจาแนกกลุ่มผู้บริโภค ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Two-step cluster analysis มี
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกลุ่มตัวอย่างหรือจัดกลุ่มตัวแปร เพื่อลดจานวนตัวอย่างหรือจัดกลุ่มตัวอย่างให้เป็นหมวดหมู่
การจัดกลุ่มจะใช้หลักการความเหมือนกัน หรือความใกล้เคียงกันมากที่สุดจะอยู่กลุ่มเดียวกัน
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผู้บริโภคเป้าหมาย
นาผลการวิเคราะห์ทางสถิติมากาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการส่งออก
ขนมขบเคี้ยวประเภทฮาลาลทีผ่ ลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอินโดนีเซีย
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคอาหารฮาลาลประ
เภทขนมขบเคี้ยว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเมืองจาการ์ตา และสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย พบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ในเมืองจาการ์ ตา และเมืองสุราบายามีความคล้ายคลึง
กัน โดยในเมืองจาการ์ตา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 54 อายุระหว่าง 23-40 ปี (อายุเฉลี่ย 33 ปี) อยู่ในวัยจบ
การศึกษา และวัยเริ่มต้นทางาน ส่วนใหญ่โสดร้อยละ 50 นับถือศาสนาอิสลาม มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4-5
คน ผลการสารวจระดับการศึกษา พบว่าผู้บริโภคจบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 60 กาลังศึกษาอยู่ร้อยละ
28 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทร้อยละ 26 และผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 67 พักอยู่บริเวณย่านที่พักอาศัย
สาหรับเมืองสุราบายา ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60 อายุระหว่าง 23-40 ปี (อายุเฉลี่ย 28 ปี) อยู่ใน
วัยจบการศึกษา และวัยเริ่มต้นทางาน ส่วนใหญ่โสดร้อยละ 52 นับถือศาสนาอิสลาม มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย
4-5 คน ผลการสารวจระดับการศึกษา พบว่าผู้บริโภคจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52 กาลังศึกษาอยู่
ร้อยละ 28 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทร้อยละ 29 และผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีที่พักอยู่บริเวณย่านที่พัก
อาศัย ส่วนอีกร้อยละ 40 จะอยู่ในย่านธุรกิจ และชนบท
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคอาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในเมือง
จาการ์ตา และสุราบายา พบว่าผู้บริโภคในเมืองจาการ์ตาเคยบริโภคอาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยวจาก
ประเทศไทย มาเลเซีย และญี่ปุ่นมากที่สุด ตามลาดับ และผู้บริโภคในเมืองสุราบายาเคยบริโภคอาหารฮาลาลป
ระเภทขนมขบเคี้ยวจากประเทศมาเลเซีย ไทย และญี่ปุ่นมากที่สุด ตามลาดับ ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ประเภทขนมขบเคี้ยวของเมืองจาการ์ตา และเมืองสุราบายา มีความใกล้เคียงกันคือ รับประทานเป็นของว่าง ซื้อ
ในปริมาณ 1-2 ชิ้น ทุก ๆ สัปดาห์ โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อขนมขบเคี้ยวต่อครั้งเฉลี่ย 11,000-12,000 รูเปียห์ (หรือ
ประมาณ 29-32 บาท) นิยมซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาเก็ต ซึ่งประเภทของขนมขบ
เคี้ยวที่กลุ่มผู้บริโภคชื่นชอบ คือ ผลไม้ สาหร่ายทะเล และผักต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิถี ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคใน
เมืองจาการ์ตา และเมืองสุราบายาที่ มีลักษณะเป็นผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ให้ความสาคัญกับตราฮาลาล คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และฉลากบนผลิตภัณฑ์ โดยเหตุผลในการซื้ออาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยว คือ รสชาติที่อร่อย
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดี และราคาที่เหมาะสม (Table 1) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Pibool (2016) ที่
ทาการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ เหตุผลในการซื้อ และสิ่งกระตุ้นในการซื้อของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียที่ศึกษาใน
ประเทศไทย โดยศึกษาจากผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท คือ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว พบว่าผู้บริโภค
มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศอินโดนีเซีย ส่วนเหตุผลสาคัญในการเลือกซื้อนั้น จะดูจากคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ คือ ความสด สะอาด สารอาหารที่ได้รับ รวมไปถึงราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และการทาบรรจุ
ภัณฑ์ให้ดึงดูด คือ ควรทาตัวอักษรให้ดูทันสมัย อ่านง่าย ต้องมีตราฮาลาลที่ชัดเจน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อ
และกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์นั้นอีกครั้ง
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Table 1 Consumption Behavior of Halal Snack Food
Consumption Behavior

Percentage (%)

Every week
At least once a month
Once in several months
1 - 2 pieces per time
Quantity
3 - 5 pieces per time
>5pieces per time
Average buying price (IDR.)
Reason to purchase Taste
Brand
Convenience to buy
Quality
Country of Origin
Price
New product
Substitution
Packaging
Flavor
Time to consume
Breakfast
Lunch
Dinner
Night
Supper
Convenience Store
Buying place
Supermarket
Hypermarket
Local grocery store
Frequency

Jakarta
58.8
23.7
17.5
64.2
27.5
8.2
11,115.35
31.6
8.1
9.7
12.4
7.2
9.9
4.9
5.9
4.9
5.3
22.7
9.3
1.5
2.6
64.0
31.2
32.4
19.6
4.8

Surabaya
41.0
27.9
31.2
63.8
30.9
5.3
12,002.49
40.9
5.5
8.0
11.8
6.1
10.6
2.9
4.5
3.7
5.8
16.4
18.9
7.6
8.3
48.9
47.4
22.9
19.7
4.6

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิถีการดาเนินชีวิตและการจัดกลุ่มผู้บริโภค
ข้อมูลด้านวิถีการดาเนินชีวิตของผู้บ ริโภคในเมืองจาการ์ตา และสุราบายามีคาถามทั้งหมด 13 ข้อ ได้
นามาลดจานวนตัวแปร โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้ผลคือ เมืองจาการ์ตา
วิถีการดาเนินชีวิต มีจานวน 4 ปัจจัยได้แก่ 1.ใส่ใจสุขภาพ 2.เปิดรับสิ่งใหม่ 3.ชอบเข้าสังคม และ 4.ตระหนักถึง
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ตราฮาลาลและคุณภาพสินค้า เมืองสุราบายา วิถีการดาเนินชีวิต มีจานวน 2 ปัจจัยได้แก่ 1.ตระหนักถึงสุขภาพ
ตราฮาลาลและ 2.คุณภาพสินค้า ชอบเข้าสังคมและเปิดรับสิ่งใหม่
จากนั้นจัดกลุ่มผู้บริโภคด้วยเทคนิค Two-step cluster analysis โดยใช้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และ
ด้านวิถีชีวิต สามารถจัดกลุ่มผู้บริโภคชาวจาการ์ตาและสุราบายาได้เป็น 2 กลุ่ม โดยผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 ในเมือง
จาการ์ตา ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี เป็นนิสิต นักศึกษา นับถือศาสนาอิสลาม มี
รายได้ต่า เป็นพวกที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ และชอบเข้าสังคม ในขณะที่ผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 ส่วนใหญ่จะแต่งงานแล้ว
และเป็นวัยทางาน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี นับถือศาสนาอิสลาม มีรายได้ปานกลางถึงสูง เป็นพวกที่
เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ และชอบเข้าสังคม ส่วนผู้บริโภคในเมืองสุราบายานั้น กลุ่มที่ 1 ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด
ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียน นักศึกษา นับถือศาสนาอิสลาม มีรายได้ต่า เป็นพวกที่เปิดใจรับสิ่งใหม่
ๆ ชอบเข้าสังคม และใส่ใจในเรื่องของสุขภาพด้วย ส่วนกลุ่มที่ 2 ส่วนใหญ่จะแต่งงาน และเป็นวัยทางาน จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี นับถือศาสนาอิสลาม มีรายได้ปานกลางถึงสูง เป็ นพวกใส่ใจสุขภาพและสนใจใน
เรื่องคุณภาพของสินค้า ดังนั้ น จะเห็นว่ าผู้บริ โภคกลุ่มที่ 1 ของทั้งสองเมือง มีลักษณะคล้ายกันคือ เป็ นกลุ่ ม
ผู้บริโภคที่อายุน้อย และมีรายได้ต่า ส่วนผู้บริโภคในกลุ่มที่ 2 มีลักษณะคล้ายกัน คือ เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ เป็น
ผู้ใหญ่ และมีรายได้ปานกลางถึงสูง (Table 2)
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่มที่ 1 ทั้งในเมืองจาการ์ตาและเมืองสุราบายาสามารถจัดได้เป็นกลุ่มคนอายุ
น้อย และรายได้ต่า โดยมีลักษณะทางประชากรศาสตร์และวิถีชีวิตคล้ายกันคือ เป็นผู้ที่เปิดรั บสิ่งใหม่ ชอบเข้า
สังคม โดยดูจากค่า factor score ที่มีค่าตัวเลขสูง (Table 2) และส่วนมากยังคงศึกษาอยู่ในชั้นมัธยม และ
ปริญญาตรี ทาให้มีข้อจากัดในด้านกาลังซื้อ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาจึงมี
ความต้องการสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ และนิยมความสะดวก ดังนั้นผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมขบเคี้ยว สาหรับกลุ่มนี้
จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับกาลังซื้อ คือมีลักษณะเป็นสินค้ามวลชน (Mass product) ที่
มีคุณภาพและความปลอดภัยเช่น ขนมขบเคี้ยวที่ทาจากธัญพืช ผลไม้ หรือถั่วอบกรอบที่มีรสชาติหลากหลายและ
แตกต่างจากรสที่จาหน่ายในตลาดบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้เช่น ซิปล๊อคขนาดบรรจุภัณฑ์ควรเป็นขนาด
เล็ก เพื่อให้ราคาไม่สูงมากนัก เนื่องจากผู้บริโภคมีความไวต่อราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการตั้งราคาต้องสอดคล้อง
กั บ คุ ณ ภาพที่ ผู้ บ ริ โ ภครั บ รู้ ส าหรั บ ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ควรเป็ น ร้ า นสะดวกซื้ อ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ พั ก อาศั ย
มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน ด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น ควรมีการให้ทดลองชิมสินค้า มีพนักงานแนะนาสินค้า
การลดราคาสินค้า และการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือ ณ จุดขาย โดยการโฆษณาอาจใช้พรีเซนเตอร์ที่ เป็นดารา
นักแสดงของประเทศไทย ซึ่งได้รับความนิยมในประเทศอินโดนีเซีย
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Table 2 Demographics and lifestyle of consumer in Jakarta and Surabaya
Demographics
Jakarta
Surabaya
and Lifestyle
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Young and low Adult and middle Young and low Adult and middle
income
to high income
income
to high income
(n=122)
(n=187)
(n=134)
(n=236)
Gender
Female (58.2%) Female (52.4%) Female (71.6%) Female (54.2%)
Status
Single (99.2%)
Married (83.4%)
Single (95.5%)
Married (75.0%)
Education
Bachelor Degree Bachelor Degree
High school
Bachelor Degree
(68%)
(57.8%)
(53.7%)
(58.9%)
Religion
Islam (78.7%)
Islam (67.4%)
Islam (87.3%)
Islam (74.2%)
Occupation
Student (69.7%) Working (71.1%) Student (73.9%) Working (77.9%)
Revenue
< 1.5 M IDR.
3 - 7 M IDR.
< 1.5 M IDR.
3 - 7 M IDR.
(47.5%)
(36.4%)
(56.7%)
(39.8%)
Home location
Residential area Residential area Residential area Residential area
(68.9%)
(65.2%)
(59.0%)
(63.1%)
Lifestyle
Factor score
Factor score
Factor score
Factor score
Health concerned
-0.06
0.04
Open-minded
-0.16
0.09
Socialized
0.15
-0.07
Halal and quality0.06
-0.02
concerned
Health, halal and
0.05
0.06
quality concerned
Socialized and
-0.05
0.04
open-minded
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่มที่ 2 ทั้งในเมืองจาการ์ตาและเมืองสุราบายา เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ และ
รายได้ปานกลางถึงสูงเนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทั้ง 2 เมือง มีลักษณะทางประชากรศาสตร์คล้ายกันคือ
เป็นกลุ่มวัยทางาน มีการศึกษาและมีกาลังซื้อที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ของ
ตนเองได้ สินค้าขนมขบเคี้ยวที่เหมาะสมควรเป็นกลุ่มสินค้าคุณภาพสูง (Selective product) อย่างไรก็ตามวิถี
ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทั้ง 2 เมืองมีความแตกต่างกันคือชาวจาการ์ตาเป็นผู้ที่เปิดรับสิ่งใหม่ และชอบเข้า
สังคม ดังนั้น ผลิ ตภั ณฑ์ ควรเป็น ขนมขบเคี้ยวที่ท าจากธัญ พืช ผลไม้ หรือถั่วอบกรอบที่มีรสชาติห ลากหลาย
แตกต่างและมีรูปแบบที่แปลกใหม่จากรสที่จาหน่ายในท้องตลาด แต่ยังต้องคงภาพลักษณ์สินค้าที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากเป็นสินค้านาเข้าที่โดยปกติแล้วราคาจะสูงกว่าสินค้าที่ จาหน่ายตามช่องทางทั่วไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
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สามารถแข่งขันกับสินค้าในประเทศที่ราคาต่ากว่า ส่วนกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในเมืองสุราบายาเป็นผู้ที่ใสใจ
สุขภาพ ตระหนักในเรื่องตราฮาลาล และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ควรเป็นขนมขบเคี้ยวที่ทาจาก
ธัญพืช ผลไม้ หรือถั่ว ที่ปราศจากผงชูรสหรือสารปรุงแต่ง และเป็น Healthy product เช่น ไขมันต่า น้าตาลน้อย
หรือมีกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้น้ามัน การตั้งราคาควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ ส่วน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ควรเป็นร้านสะดวกซื้อ หรือโมเดิร์นเทรดอื่น ๆ เช่น ซูเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์มาเก็ตที่อยู่ใกล้
ที่พักอาศัย สาหรับ การส่งเสริมการตลาด ควรมีการให้ทดลองชิมสินค้า การใช้โบรชัว ร์ และการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ หรือ ณ จุดขายเพื่อสื่อสารคุณประโยชน์ของสินค้าต่อผู้บริโภคประกอบกับ การส่งเสริมการขายเช่นการ
ลดราคา การให้ของแถม การขายแบบแพ็คคู่ เป็นต้น
สรุป
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในเมืองจาการ์ตา
และเมืองสุราบายา พบว่ามีความคล้ายคลึงกันคือ รับประทานเป็นของว่าง ซื้อในปริมาณ 1-2 ชิ้น ทุก ๆ สัปดาห์
โดยซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาเก็ต ซึ่งประเภทของขนมขบเคี้ยวที่กลุ่มผู้บริโภคชื่นชอบ
คือ ผลไม้ สาหร่ายทะเล และผักต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคในเมืองจาการ์ตา และเมืองสุรา
บายาที่เป็นผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ให้ความสาคัญกับตราฮาลาล คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และฉลากบนผลิตภัณฑ์ ผล
การจาแนกกลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และวิถีชีวิตออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคอายุ
น้อย รายได้ต่า สาหรับกลุ่มนี้จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับกาลังซื้อ คือมีลักษณะเป็น
สินค้ามวลชน (Mass product) ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเช่น ขนมขบเคี้ยวที่ทาจากธัญพืช ผลไม้ หรือถั่ว
อบกรอบที่มีรสชาติหลากหลายและแตกต่างจากรสที่จาหน่ายในตลาดบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้เช่น
ซิปล๊อคขนาดบรรจุภัณฑ์ควรเป็นขนาดเล็ก เพื่อให้ราคาไม่สูงมากนัก และกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ รายได้ปานกลางถึง
สูง มีกาลังซื้อที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของตนเองได้ สินค้าขนมขบเคี้ยวที่
เหมาะสมควรเป็นกลุ่มสินค้าคุณภาพสูง (Selective product) ส่วนช่องทางการจัดจาหน่าย ควรเป็นร้านสะดวก
ซื้อ หรือโมเดิร์นเทรดอื่น ๆ เช่น ซูเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์มาเก็ตที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย มหาวิทยาลัย และโรงเรียน โดย
ผลการวิ จั ย ดังกล่ าวจะเป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒนากลยุ ท ธ์ ทางการตลาดที่ เ หมาะสมกั บ ความต้องการของ
ผู้บริโภคเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวไปสู่ประเทศอินโดนีเซียได้
มากขึ้น
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The Study of Consumption Behavior, Lifestyle and Marketing FactorsAffecting Decision to
Purchase Halal Canned Fish of Indonesian Consumers
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ วิถีการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องของชาวอินโดนีเซียในเมืองจาการ์ตาและสุราบายาจาก
แบบสอบถาม พบว่าผู้บริโภคทั้ง 2 เมือง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีสถานภาพโสด ช่วงอายุ 23-40 ปี เป็น
นักศึกษาและพนักงานบริษัท ผู้บริโภคจาการ์ตาจะซื้อปลากระป๋องบ่อยครั้งกว่าเมื่อเทียบกับผู้บริโภคสุราบายา
ซึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคชอบเลือกซื้อ ผู้บริโภคทั้ง 2 เมืองให้ความสาคัญกับ
สุขภาพและยินดีที่จะจ่ายเงินในราคาที่สูง ขึ้นเพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ชาวสุราบายายังคงให้ความสาคัญกับ
เครื่องหมายฮาลาลด้วย ดาเนินการจาแนกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายด้วย Two-step cluster analysis ได้ 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยรายได้น้อย กับกลุ่มที่มีอายุมากรายได้สูง ทั้งสองกลุ่มมีความใส่ใจในสุขภาพและ
เปิดรับสิ่งใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มนั้น ผู้ประกอบการไทยควรมุ่งเน้น ใช้วัตถุดิบที่มา
จากธรรมชาติ ปราศจากสารปรุงแต่ง มีเครื่องหมายฮาลาลโดยจาหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ส่วน
กลุ่มผู้บริโภคอายุน้อย ควรเพิ่มกลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อลดราคาขายแต่ยังเหมาะสมกับ
คุณภาพ ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดที่ดึงดูดใจผู้บริโภคกลุ่มนี้

ABSTRACT
This research explores the demographics, lifestyles, consumption behaviors and purchasing
factors of Indonesian consumers toward the canned fish product. Questionnaire survey is conducted
with consumers in Jakarta and Surabaya. In general, target consumers are single females, 23-40
years old, and majority are student and employee. Jakarta consumers purchase canned fish relatively
more often than Surabaya consumers. Supermarket and convenience store are favorable channels.
Jakarta and Surabaya consumers are health-concerned and willing to pay for more quality; however
Surabaya consumers more concern on halal label. Two-step cluster analysis is applied to segment
the target consumers into young and senior groups with health-concernedand innovative. Practical
marketing strategy is suggested for Thai exporters. The natural ingredients, no food additives and
halal label should be developed with supermarket and convenience store for distribution. Finally,
small size product and promotion should be provided to attract young consumer group.
Key Words: Halal Food, Canned Fish,Indonesian Consumer, Lifestyle, Marketing Strategy
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คานา
ปัจจุบันประชากรมุสลิมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีจานวนประมาณ 1,676.43
ล้านคน คิดเป็ นร้ อยละ 23.69 ของประชากรโลกผลการศึก ษาของสถาบั นวิ จั ย พิวรี เสิ ร์ ช เซ็ น เตอร์ (Pew
Research Center, 2015) คาดว่าอัตราการขยายตัวของชาวมุสลิมภายในปี 2573 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 26.4 ของ
ประชากรโลกทั้งหมด จากประชากรชาวมุสลิมจานวนมหาศาลนี้ทาให้ตลาดอาหารฮาลาลกลายเป็นตลาดที่
น่าสนใจสาหรับการส่งออก สาหรับในภูมิภาคเอเชียนั้นอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจานวนประชากรมากเป็น
อันดับ 4 ของโลก ถึง 251.16 ล้านคน และประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 86 (Global
Islamic Finance Report, 2013) จึงทาให้มีความต้องการในการบริโภคอาหารฮาลาลจานวนมาก และต้องพึ่งพิง
การนาเข้าอาหารฮาลาลจากต่างประเทศเป็นสั ดส่วนสูงถึงเกือบร้อยละ 90 ของการนาเข้าอาหารทั้งหมด
(ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย, 2557) จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิตอาหารฮาลาลในการส่งออก
ไปยังตลาดอินโดนี เซีย โดยผลิ ตภัณฑ์ ประเภทปลากระป๋ องถือว่าเป็น ธุรกิจ ที่มีศัก ยภาพในการส่งออกไปยั ง
อินโดนีเซียเนื่องจากเนื้อปลาเป็นอาหารฮาลาลที่ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้ตามหลักศาสนา โดยประเทศไทยมี
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง 91,340 ล้านบาท (กรมประมง, 2557) โดยในปี 2556 มูลค่าตลาดของ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในอินโดนีเซียมีมูลค่าประมาณ 536.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
14 ในปี 2557 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตชาวอินโดนีเซียในเมืองใหญ่ที่เร่งรีบมากขึ้น และอาหาร
กระป๋องสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน ใช้เวลาในการจัดเตรียมน้อย และบริโภคได้สะดวก จึงเป็นสาเหตุหลักที่
ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้ออาหารกระป๋อง (Euromonitor International, 2014)
ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมในอินโดนีเซียและอื่น ๆ
อาทิ Ismoyowati (2015) สารวจการบริโภคอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ของชาวมุสลิมในเกาะชวา พบว่าผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้ออาหารเนื่องจากรสชาติของอาหารเป็นหลัก นอกจากนั้นคือการพิจารณาว่ามี เครื่องหมายฮาลาลและ
หลักโภชนาการ เช่นเดียวกับ Mohamed et al. (2008) ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวมุสลิมใน
ประเทศมาเลเซีย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายฮาลาล พบว่าเครื่องหมายฮาลาลสาคัญต่อผู้บริโภคชาว
มุสลิมมาก รวมทั้งปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจก็มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล Carlucci et al
(2014) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลของนักศึกษานานาชาติพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความชอบของผู้บริโภคคือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือความเชื่อด้านสุขภาพ นิสั ยการบริโภค ความ
สะดวกสบายในการซื้อเป็นต้นส่วนงานของ Mohaniet al. (2013) ได้ศึกษาธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs)
เรื่องการรับรู้ถึงการรับรองตราอาหารฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย พบว่าผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นที่บริษัท
จะต้ อ งได้ รั บ รองเครื่ อ งหมายฮาลาลเพื่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง การตลาด และเชื่ อ ว่ า
อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางของอาหารฮาลาลของโลก
ดังนั้นการศึก ษาพฤติกรรม วิถีก ารดาเนินชี วิตของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซี ย และปัจจัย ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋อง จะสามารถนามาเป็นข้อมูลเพื่อ กาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสาหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

อุปกรณ์และวิธีการ
วิธีการเก็บข้อมูล
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ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ซึ่งเป็น
คาถามปลายปิด (Closed-ended questions) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face Interview) กับ
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ กลุ่มผู้บริโภคที่
อาศัยอยู่ในเมืองจาการ์ตาและสุราบายาประเทศอินโดนีเซีย และเคยรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภท
ปลากระป๋อง จานวน 783 คน ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์พฤติกรรม
การบริโภคและการเลือกซื้อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋อง (4Ps)
และวิถีการดาเนินชีวิตคาถามด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อและด้านวิถีการดาเนินชีวิตเป็นการให้คะแนนโดย
ใช้สเกล 9 ระดับ (A nine-point Likert scale) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม PASW version 18 และ
ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับผู้บริโภคเป้าหมายจานวน 30 คน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และด้านพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์
อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องใช้การวิเคราะห์พรรณนาสถิติในรูปของความถี่ร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋อง (4Ps)
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางการตลาด
(4Ps) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิถีการดาเนินชีวิ ต ใช้การวิเคราะห์พรรณนาสถิติในรูปของค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เพื่อจัดกลุ่มผู้บริโภคตามวิถี
การดาเนินชีวิต
การจาแนกผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋อง ด้วยวิธีการวิเคราะห์การจาแนกกลุ่ ม
(Two-step cluster analysis) เพื่อแสดงลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่มด้วยข้อมูลทางประชากรศาสตร์และ
วิถีการดาเนินชีวิต
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายสาหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องไปยังประเทศอินโดนีเซีย

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
จากการสารวจการตอบแบบสอบถาม จากชาวอินโดนีเซียในเมืองจาการ์ตา (JKT) และสุราบายา(SBY)
เป็นจานวน 361 และ 422 คน ตามลาดับ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2
เมืองคล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง (JKT 54%, SBY 60%) มีช่วงอายุ 23-40
ปี (JKT 60% อายุเฉลี่ย 33 ปี, SBY 59% อายุเฉลี่ย 28 ปี) สถานภาพโสด (JKT 49%, SBY 51%) นับถือศาสนา
อิสลาม (JKT 72%, SBY 79%) มีการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี (JKT 61%, SBY 52%) อาชีพส่วนใหญ่คือ
นักศึกษา (JKT 29%, SBY 28%) และพนักงานบริษัท (JKT 25%, SBY 29%) รายได้ครอบครัวต่อเดือน 3-7 ล้าน
รูเปียห์อินโดนีเซีย (JKT 29%, SBY 32%) มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4-5 คนโดยส่วนใหญ่บริเวณที่พักอาศัยจะ
เป็นหมู่บ้านจัดสรร
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลา
กระป๋อง
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซื้อของชาวอินโดนีเซียในเมืองจาการ์ตาและสุราบา
ยานั้นมีพฤติกรรมที่เหมือนกัน คือ เคยรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องจากประเทศ
มาเลเซียมากที่สุด (JKT 29%, SBY 29%) รองลงมาคือประเทศไทย (JKT 28%, SBY 21%) ซึ่งผู้บริโภครู้จัก
สินค้ามาจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด (JKT 41%, SBY 42%) ในการซื้อสินค้าผู้บริโภคจะซื้อ 1-2 ชิ้นต่อครั้ง (JKT
72%, SBY 76%) เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จะดูจากรสชาติของปลากระป๋อง (JKT 30%, SBY 35%)
รองลงมาคือ การจัดเตรียมนั้นง่ายต่อการปรุงและคุณภาพของสินค้า โดยมักซื้อสินค้าเพื่อตัวเองบริโภคเป็นหลัก
(JKT 65%, SBY 65%) ดังนั้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อจึงเป็นตัวผู้บริโภคเอง (JKT 86%, SBY 79%)
โดยหากจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องนั้นซ้าเหตุผลหลัก คือ รสชาติไม่ดี ไม่ถูกใจ (JKT 42%, SBY 54%) ซึ่ง
สอดคล้องกับเหตุผลในการเลือกซื้อ และผู้บริโภคทั้ง 2 เมืองนั้นชอบบรรจุภัณฑ์ปลากระป๋องแบบกระป๋อง (can)
มากกว่าแบบซอง (pouch) (JKT 81%, SBY 80%)
ส่วนพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซื้อของชาวอินโดนีเซียในเมืองจาการ์ตาและสุราบายาที่แตกต่าง
กัน คือ ด้านความถี่ในการซื้อ โดยในเมืองจาการ์ตาร้อยละ 46 มักจะซื้อผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องทุกสัปดาห์ใน
ขณะที่สุราบายาร้อยละ 39 มักจะซื้อสินค้าหลายเดือนต่อครั้ง และผู้บริโภคในเมืองจาการ์ตาส่วนใหญ่ร้อยละ 36
จะซื้อสินค้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ผู้บริโภคสุราบายาจะเลือกซื้อที่ร้านสะดวกซื้อมากกว่าที่ร้อยละ 47
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋อง
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋อง
(4Ps) ของเมืองจาการ์ตาและสุราบายา (Table 1) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance)
พบว่า ผู้บริโภคทั้ง 2 เมืองให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องควรจะให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการ
ตลาดทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆกันในการทาการตลาดอุตสาหกรรมปลากระป๋องในประเทศอินโดนีเซียหากดูคะแนน
การให้ความสาคัญเฉลี่ยจะเห็นว่าคะแนนโดยรวมของเมืองจาการ์ตาจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเมืองสุราบายา ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยการตลาดของทั้ง 2 เมือง คือ ปัจจัยด้านราคา (7.94 และ 7.63 คะแนนตามลาดับ)
โดยปัจจัยย่อยในด้านราคาที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ นั้นหมายถึง
ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นเพื่อสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับปริมาณ
Table 1 Marketing factors affecting decision to purchase canned foods of Indonesian consumers
Marketing Factors
Product
Price
Distribution channel
Promotion
1/

Important score (Mean ± SD)
Jakarta
Surabaya
7.52 ± 1.61a
7.78 ± 1.48a1/
7.94 ± 1.25a
7.63 ± 1.59a
7.77 ± 1.42a
7.45 ± 1.65a
7.81 ± 1.45a
7.45 ± 1.66a

Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level.
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิถีการดาเนินชีวิต
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิถีการดาเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซีย (Table 2) พบว่าวิถีการดาเนินชีวิต
ของคนในเมืองจาการ์ตาจะให้ความสาคัญกับการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารเติมแต่งมากที่สุดเช่นเดียวกับคนใน
เมืองสุราบายา (8.13 และ 7.67 ตามลาดับ) โดยวิถีการดาเนินชีวิตของคนในเมืองจาการ์ตาที่ให้ความสาคัญ
รองลงมา คือ ยินดีที่จะจ่ายกับสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าและมีความใส่ใจด้านสุขภาพ ในขณะที่ในเมืองสุราบา
ยาจะมีวิถีชีวิตรองลงมา คือ ใส่ใจด้านสุขภาพและให้ความสาคัญกับเครื่องหมายฮาลาลในอาหารแปรรูปว่าเป็น
สิ่งจาเป็นเมื่อใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เพื่อลดจานวนตัวแปร พบว่าจากคาถามวิถี
การดาเนินชีวิต 13 ข้อ สามารถจัดออกเป็น 4 ปัจจัยคือ การเปิดรับสิ่งใหม่ การใส่ใจและรักสุขภาพ การชอบเข้า
สังคม และการให้ความสาคัญกับคุณภาพและตราฮาลาล ในขณะที่เมืองสุราบายาสามารถจัดกลุ่มตัวแปรตาม
วิถีการดาเนินชีวิตออกเป็น 2 ปัจจัยคือ การให้ความสาคัญ กับคุณภาพและตราฮาลาลและห่วงใยสุขภาพ กับ
การชอบเข้าสังคมและเปิดรับสิ่งใหม่ จากนั้นจึงนาตัวแปรวิถีการดาเนินชีวิตที่จัดกลุ่มแล้วไปดาเนินการวิเคราะห์
การจาแนกกลุ่มผู้บริโภคต่อไป
Table 2 Lifestyle of Indonesian consumers
Lifestyle
1. Avoid eating food that contain food additives
2. Willing to pay for more quality
3. Concern Health
4. Carefully read the label
5. Halal label is a must for any processed foods.

Important score (Mean ± SD)
Jakarta
Surabaya
8.13 ± 1.32
7.67 ± 1.62
8.07 ± 1.33
7.65 ± 1.56
7.99 ± 1.28
7.66 ± 1.49
7.95 ± 1.39
7.56 ± 1.61
7.94 ± 1.81
7.66 ± 1.72

การวิเคราะห์การจาแนกผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋อง
จากการวิเคราะห์การจาแนกผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋อง ด้วยวิธีการวิเคราะห์
การจาแนกกลุ่ม (Two-step cluster analysis) ด้วยข้อมูลทางประชากรศาสตร์และวิถีการดาเนินชีวิตพบว่า
สามารถจาแนกกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละเมืองออกเป็น 2 กลุ่มโดยลักษณะทางประชากรศาสตร์และวิถีการดาเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคในเมืองจาการ์ตากลุ่มที่ 1 (Cluster 1) มีลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
สถานภาพโสด อายุน้อยกว่า 23ปี นับถือศาสนาอิสลาม และส่วนมากเป็นนักเรียนนักศึกษาการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรีซึ่งมีรายได้ครอบครัว ต่อเดือนน้อยกว่า 1.5 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย พักอาศัยอยู่ในเมือง และเมื่อ
พิจารณา Factor score ทาให้ทราบว่ากลุ่มผู้บริโภคนี้มีวิถีการดาเนินชีวิตคือ เป็นผู้ใส่ใจรักสุขภาพ รองลงมาคือ
ชอบการเข้าสังคม ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ 2 (Cluster 2) ที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงแต่งงานมีบุตรแล้ว อายุอยู่
ในช่วง 23-40 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 3-7 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย มีวิถี
การดาเนินชีวิตที่ให้ความสาคัญกับการรักสุขภาพเช่นกัน แต่รองลงมาคือ การเปิดรับสิ่งใหม่และให้ความสาคัญ
กับคุณภาพและเครื่องหมายฮาลาล
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ในขณะที่เมืองสุราบายากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 (Cluster 1) มีลักษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศหญิงที่มี
สถานภาพโสด นับถือศาสนาอิสลาม มีอายุน้อยกว่า 23 ปี เป็นนักเรียนซึ่งมีการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายได้ครอบครัว ต่อเดือนน้อยกว่า 1.5 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย พักอาศัยอยู่ในเมือง มีวิถีการดาเนิน
ชีวิตคือ เป็นผู้ชอบเข้าสังคมและชอบเปิดรับสิ่งใหม่ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ 2 (Cluster 2) ซึ่งมีลักษณะเป็นเพศ
หญิงที่มีสถานภาพแต่งงานมีบุตรแล้ว มีช่วงอายุ 23-40 ปี มีธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีรายได้ครอบครัวต่อเดือน3-7 ล้านรู
เปีย ห์อินโดนี เซี ย แต่มีวิถี การดาเนิน ชีวิตคือ เป็น ผู้ช อบเข้ าสั งคมและชอบเปิ ดรั บสิ่ งใหม่เช่น กัน แต่ยั งคงให้
ความสาคัญกับคุณภาพสินค้าและตราฮาลาลและรักสุขภาพอีกด้วย (Table 3)
Table 3 Cluster analysis of Indonesian consumers by demographic and lifestyle
Jakarta
Demographic Cluster 1 (n=104) Cluster 2 (n=203)
- Gender
Female 58%
Female 53%
- Status
Single 100%
Married 48%
- Religion
Islam 81%
Islam 67%
- Age
< 23 years 49% 23-40 years 65%
- Occupation
Student 83%
Employee 30%
- Education
Bachelor 67%
Bachelor 59%
- Revenue
< 1.5 M. IDR 55% 3-7 M. IDR 40%
- Home location Resident 72%
Resident 64%
Lifestyle group
- Open mind
-0.091/
0.05
- Health
-0.21
0.10
concerned
3. - Socialize
0.15
-0.03
4. - Quality & Halal
0.13
-0.05
5. concerned
- Quality & Halal
& health
concerned
- Socialize &
Open mind
1/

Factor score
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Surabaya
Cluster 1 (n=133) Cluster 2 (n=238)
Female 72%
Female 55%
Single 95%
Married 51%
Islam 86%
Islam 74%
< 23 years 83% 23-40 years 85%
Student 74%
Employee 34%
High school 53% Bachelor 58%
< 1.5 M. IDR 58% 3-7 M. IDR 41%
Resident 61%
Resident 62%
-

-

-

-

0.03

0.04

-0.07

0.04
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การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
จากการจาแนกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจากข้อมูลประชากรศาสตร์และวิถีการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องของชาวอินโดนีเซีย ทั้งในเมืองจาการ์ตาและสุราบายา พบว่ า
สามารถจาแนกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยเป็ นนักศึกษา มีรายได้น้อย กับ
กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้มาก ซึ่งวิถีการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคคล้ายคลึงกัน คือ รัก
สุขภาพและชอบเปิดรับสิ่งใหม่ ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องไป
ยังประเทศอินโดนีเซียควรกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออกเป็น 2 แนวทางให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
โดยกลุ่ มผู้ บ ริ โภคที่ มีอายุน้ อยรายได้น้ อย ให้ ความส าคัญกั บ สุ ข ภาพและเปิ ดรั บ สิ่ งใหม่ ควรใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดที่มุ่งเน้นตัวผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดเป็นสาคัญโดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบที่ มีคุณภาพ
มีคุ ณ ค่ าทางโภชนาการที่ ดี เช่ น ใช้ ป ลาทู น่าแทนปลาซาร์ ดีน หรือปลาแมคเคอเรล การใช้ วัตถุ ดิบ ที่ มาจาก
ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารปรุงแต่งการเติมสารอาหารที่มีประโยชน์หรือลดใช้สารบางชนิด เช่น ลดปริมาณ
โซเดียมหรือผงชูรส ลดปริมาณไขมัน มีการโฆษณาข้อดีของผลิตภัณ ฑ์ทางด้านสุขภาพลงบนฉลากและควรเพิ่ม
กลยุทธ์ด้านราคาและบรรจุภัณฑ์ โดยการปรับลดราคาขายสินค้าจากการลดขนาดหรือปริมาณของบรรจุภัณฑ์ลง
เพื่อผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยสามารถซื้อได้ แต่ราคายังคงเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังควรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้แปลกใหม่สวยงามดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้า ส่วนกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากและ
มีรายได้มากกว่า จะใช้กลยุทธ์ในการมุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับกลุ่มแรก
โดยไม่ต้องปรับลดราคาแต่ควรสร้างภาพพจน์ของสินค้าให้เป็นพรีเมี่ยม จาหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ ตและร้าน
สะดวกซื้อ และเมื่อพิจารณาวิถีการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคที่อายุมากในเมืองสุราบายาจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ คุณ ภาพและตราฮาลาล ดังนั้ น หากผู้ ป ระกอบการให้ ความส าคัญ ในด้านการรั บ รอง
มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น GMP HACCP ISO และผ่านการรับรองเครื่องหมายฮาลาลจากประเทศอินโดนีเซียได้
ก็เพิ่มความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในอินโดนีเซียได้ทั้ง 2 กลุ่มและเพิ่มโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไป
ยังประเทศอินโดนีเซีย

สรุป
การศึกษาพฤติกรรม วิถีการดาเนินชีวิตและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียในเมืองจาการ์ตาและสุราบายาเป็นการวิเคราะห์
พฤติกรรมการซื้อและบริโภคปลากระป๋องตลอดจนวิถีการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย และจาแนก
กลุ่มผู้บริโภคออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยที่ใส่ใจสุขภาพและเปิดรับสิ่งใหม่ มีรายได้น้อย กับ
กลุ่มที่มีอายุมากที่ใส่ใจสุขภาพและเปิดรับสิ่งใหม่ มีรายได้สูงโดยมีการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
กับผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภ าพและเป็นแนวทางให้แก่
ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องไปยังตลาดอินโดนีเซีย
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สมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย
Thai Halal Food Supply Chain Performance
ธรรมรัตน์ ปิ่นสากล1* และ รวิพิมพ์ ฉวีสุข1
Thammarat Pinsakol1* and Ravipim chaveesuk

1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้วิเคราะห์สมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศไทยด้วยดั ชนีชี้วัดจาก
แบบจ าลองอ้ า งอิ ง กระบวนการโซ่ อุ ป ทาน ผลการวิ จั ย ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า อุ ต สาหกรรมผู้ ผ ลิ ต อาหารฮาลาลมี
ความสามารถในการตอบสนองต่อคาสั่งซื้อของลูกค้าได้ถูกต้องสมบูรณ์ร้อยละ 96.5 ใช้เวลาในการตอบสนองต่อ
คาสั่งซื้อของลูกค้าเฉลี่ย 16 วัน และมีความสามารถในการตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงคาสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 ในเวลาเฉลี่ย 3 วัน มีอัตราผลตอบแทนกาไรสุทธิต่อยอดขายร้อยละ 3.21 และมีต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด
ต่อยอดขายร้อยละ 12.5 ผู้ประกอบการมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและตัดสินใจร่วมกับลูกค้า
มากกว่ากับผู้ส่งมอบ บริษัทผลิตสินค้าอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบมีสมรรถนะที่ดีกว่าบริษัทที่ผลิตสินค้า
อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบจากการมีความร่วมมือกับผู้ส่งมอบและลูกค้าในระดับสูงกว่า บริษัทขนาด
ใหญ่มีสมรรถนะดีกว่าบริษัทขนาดกลางและเล็กในเรื่องของความสมบูรณ์ในการส่งมอบ และความสามารถใน
การทากาไร เนื่องจากมีกาลังการผลิต มีอานาจต่อรองกับผู้ส่งมอบและลูกค้าสูง กว่า และมีความร่วมมือกับผู้ส่ง
มอบและลู กค้า ในระดับ สู งกว่ า บริ ษัทขนาดกลางและขนาดเล็ กควรใส่ ใ จในการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล และการ
ตัดสินใจร่วมกันกับทั้งผู้ส่งมอบวัตถุดิบและลูกค้า

ABSTRACT
This study is carried out to evaluate the supply chain performance of Thai halal food industry,
based on SCOR model performance metrics. Thai halal food manufacturers have 96.5 percent
perfect order fulfillment with an average order fulfillment cycle time of 16 days. Upside supply chain
flexibility by 10 percent can be achieved in 3 days on average. Net profit margin is at 3.21 percent of
the sales while logistics costs constitute 12.5 percent of the sales. Most manufacturers cooperated
more with their customers rather than their suppliers. Meat based manufacturers have better
performance than non-meat based manufacturers due to higher cooperation with their customers and
suppliers. In addition, large firms have higher perfect order fulfillment and profitability than small or
medium firms size due to their higher capacity and bargaining power as well as cooperation with their
customers and suppliers. SME should focus on information sharing and joint decision-making with
suppliers and customers.
Key Words: halal food, performances, SCOR model
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คานา
ตลาดอาหารฮาลาลในภูมิภาคอาเซียนมีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยประชากรมุสลิมประมาณ 400 ล้านคน
หรือร้อยละ 66.7 ของประชากรอาเซียนทั้งหมด (Economic Intelligence Center, 2015) มูลค่าตลาดอาหารฮา
ลาลของภูมิภาคอาเซียนนั้นมีสั ดส่วนร้อยละ 16.8 ของมูลค่าตลาดอาหารฮาลาลโลกประมาณ 164 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย, 2556) การ
จัดการโซ่อุปทานอาหารฮาลาลนั้นคล้ายคลึงกับโซ่อุปทานอาหารทั่วไปแต่ต้องควบคุมให้ กระบวนการผลิตต้อง
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ การเลือกซื้อของผู้บริโภค
(Jaafar, 2011) เพื่อรองรับ การขยายตัวของตลาดฮาลาลการพัฒ นาสมรรถนะโซ่อุป ทานจึ งเป็น สิ่งสาคั ญ
Slusarczyk and Kot (2012) ได้กล่าวว่าการวัดประสิทธิภาพโซ่อุปทานเป็นกิจกรรมสาคัญในการเพิ่มประสิทธิผล
ของการดาเนินงานและทาให้สามารถทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของโซ่อุปทาน
แบบจาลองอ้างอิงกระบวนการโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model: SCOR
Model) ได้นาเสนอดัชนีชี้วัดสมรรถนะ (Metrics) เพื่อใช้ประเมินสมรรถนะหรือความสามารถขององค์กรใน 5
คุณลักษณะ คือ ความน่าเชื่อถือของโซ่อุปทาน (Reliability) การตอบสนองของโซ่อุปทาน (Responsiveness)
ความคล่องตัวของโซ่อุปทาน (Agility) ต้นทุนโซ่อุปทาน (Supply Chain Cost) และการบริหารสินทรัพย์ของโซ่
อุปทาน (Supply Chain Asset Management) โดยคุณลักษณะ 3 ประการแรกเป็นการวัดระดับการให้บริการ
ลูกค้า ในขณะที่คุณลักษณะที่ 4 และ 5 เป็นการวัดการดาเนินงานภายใน ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
องค์กรจะนาไปสู่การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานรวมถึงการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในองค์กร (พรธิภา, 2554; Supply Chain Council, 2008) Vereecke and Muylle (2006) สรุปว่าถ้ามี
ความร่วมมือกับทั้งผู้ส่งมอบและลู กค้าจะสามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะโซ่อุปทานได้ทั้งหมดโดยเฉพาะในด้านการ
จัดส่ง และคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทางานและการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและการวางแผนดาเนินงานได้ด้วย งานวิจัยนี้ศึกษาภาพรวมสมรรถนะของกระบวนการดาเนินงาน
ภายใน และระดับการให้บริการลูกค้า และสัดส่วนความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตอาหารฮาลาลกับผู้ส่งมอบและ
ลูกค้า เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

อุปกรณ์และวิธีการ
1. เก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาล
1.1 พัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการประเมิ นสมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 3
ส่วนได้แก่ 1). ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาล 2). ระบบการดาเนินงานภายในและ
ระดับการให้บริการลูกค้าของบริษัทผู้ ผลิตอาหารฮาลาล 3). ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตอาหาร
ฮาลาลกับผู้ส่งมอบและลูกค้า
2. การเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกโดยการสัมภาษณ์ 30 บริษัท
3. วิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสมรรถนะของบริษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาลในรูปพรรณนาสถิติ
4. เปรียบเทียบสมรรถนะของบริ ษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาล ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ใน
กรณี ที่ข้ อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ หรือ Kruskal-Wallis ในกรณีที่ ข้อมูล มีก ารกระจายตัว แบบ
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ไม่ปกติ และเปรียบเทียบความร่วมมือของผู้ผลิตอาหารฮาลาลกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบและลูกค้าด้วยการ
ทดสอบความเป็นอิสระ (Chi- Square Test) ตามเกณฑ์ดังนี้
4.1 ประเภทของบริษัท ได้แก่ บริษัทผลิตสินค้าอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ (Meat based
manufacturer) เช่น บริษัทผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปหรือเนื้อสัตว์แช่แข็ง และบริษัทที่ผลิตสินค้าอาหารที่
ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ (Non-meat based manufacturer) ได้แก่ บริษัทผลิตผักและผลไม้
แปรรูป ซึ่งวัตถุดิบมีลักษณะเฉพาะฤดูกาล
4.2 ขนาดของบริษัท ได้แก่ บริษัทขนาดเล็ก มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือมีการจ้างงานไม่
เกิน 50 คน บริษัทขนาดกลาง มีสินทรัพย์ถาวร 51 ถึง 200 ล้านบาท หรือมีการจ้างงาน 51 ถึง 200
คน บริษัทขนาดใหญ่มีทรัพย์สินถาวรมากกว่า 200 ล้านบาท หรือมีการจ้างงานมากกว่า 200 คน
(กฎกระทรวงอุตสาหกรรม, 2545)
5. นาเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบริษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาล

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ผลจากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตอาหารฮาลาลทั่วประเทศจานวน 30 บริษัท สามารถแบ่ง
ตามประเภทสินค้าได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าที่ปราศจากเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเช่น นมถั่วเหลือง ผักและผลไม้
แปรรูป และกลุ่มสินค้าที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเช่น ปลากระป๋อง ลูกชิ้นปลาและเนื้อไก่ แปรรูป มีการผลิต
ภายใต้ตราสินค้าของตัวเองร้อยละ 60 ผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าร้อยละ 30 และออกแบบสินค้าและผลิต
ตามลูกค้าร้อยละ 10 อายุการเก็บสินค้าโดยเฉลี่ย 17 เดือน จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศร้อยละ 66 และ
ต่างประเทศร้อยละ 34 การจัดจาหน่ายในประเทศส่วนใหญ่นั้ นผ่านทางผู้กระจายสินค้า ไฮเปอร์มาเก็ต และ
ซุปเปอร์มาเก็ตได้แก่ Big C, Makro, Tesco Lotus, Villa Market และTops และร้านขายของฝากร้อยละ 65 ผ่าน
ร้านสะดวกซื้อได้แก่ 7-eleven และ MaxValu ร้านอาหารและอื่นๆร้อยละ 35 ตลาดต่างประเทศได้แก่ ประเทศ
ญี่ปุ่น รองลงมาคือ ออสเตรเลีย อเมริกา และอาเซียน ผ่านทางเทรดเดอร์และผู้นาเข้าจากประเทศปลายทางร้อย
ละ 59
2. สมรรถนะโซ่อุปทานอาหารฮาลาล
การผลิตของบริ ษัทผลิตสินค้าฮาลาลของไทยอยู่ในรูปแบบผลิตตามคาสั่งซื้ อร้อยละ 23 ผลิตเพื่อรอ
จาหน่ายร้อยละ 23 ออกแบบตามคาสั่งซื้อและผลิตเพื่อรอจาหน่ายร้อยละ 4 ผลิตเพื่อรอคาสั่งซื้อร้อยละ 4 และ
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบผลิตตามคาสั่งซื้อและผลิตเพื่อรอจาหน่ายร้อยละ 46 ภาพรวมการดาเนินงานทั่วไปและ
ระดับการให้บริการลูกค้าของบริษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาล แสดงดัง Table 1
Table 1 Supply chain performance metrics of Halal food producers
Metrics
Min
Max
1. Perfect order fulfillment (%)
80
100
2. Order fulfillment cycle time (days)
1
60
3. Upside supply chain flexibility by 10 % (days)
1
15
723

Mean
96.53
15.97
2.48

S.D.
95%Cl
11.77 96.53±2.07
17.76 16.00±6.64
3.73 2.48±1.42

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
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Metrics
4. Logistic costs (% of sales)
5. Return on asset (%)
6. Profit margin (%)

Min
8
-7.38
-4.93

Max
20
13.59
13.69

Mean
12.5
4.45
3.21

S.D.
4.75
4.48
4.16

95%Cl
12.5±3.97
4.45±2.17
3.21±1.85

1 = reliability measure; 2 = responsiveness; 3= agility measure; 4 = supply chain cost; 5-6 = asset management measure

โดยรวมแล้วผู้ประกอบการอาหารฮาลาลไทยนั้น มีความสามารถในการตอบสนองต่อคาสั่งซื้อของลูกค้า
ได้ถูกต้องสมบูรณ์ร้อยละ 96.5 และเวลาที่ใช้ในการตอบสนองคาสั่งซื้อของลูกค้าเฉลี่ย คือ 16 วัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก และถ้ามีปริมาณคาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 3 วันในการตอบสนองคาสั่งซื้อ ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (สานักงานโลจิสติกส์ , 2556) และมี
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายเฉลี่ยร้อยละ 12.5 พบว่าต้นทุนการขนส่งสูงที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 36 ต้นทุนการจัดการ
คลังสินค้าเฉลี่ยร้อยละ 21 ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังเฉลี่ยร้อยละ 18 ต้นทุนการจัดซื้อจัดหาเฉลี่ยร้อยละ 17
และต้นทุนการจัดการคาสั่งซื้อและบริการลูกค้าเฉลี่ยร้อยละ 8 นอกจากนี้พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวมอยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (สานักงานโลจิสติกส์, 2556)
ผลการวิเคราะห์ ความร่ วมมือระหว่ างบริ ษัท ผู้ผ ลิ ตอาหารฮาลาล ผู้ ส่งมอบ และลู กค้า ในด้านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการตัดสินใจร่วมกันในโซ่อุปทานเป็นดัง Table 2
Table 2 Cooperations between manufacturers and their suppliers or customers
Major1Supplier Minor2Supplier
Customers
Cooperation
(%)
(%)
Local (%)
International (%)
Information Sharing
Customer order quantity
56.7
42.9
62.1
79.2
Demand forecast
56.7
42.9
55.2
75.0
Point of sales
20.0
14.3
37.9
50.0
Selling price
53.3
35.7
44.8
58.3
Inventory holding cost
16.7
14.3
24.1
25.0
Inventory levels
16.7
21.4
37.9
33.3
Reorder point
23.3
21.4
34.5
33.3
Customer order status
40.0
25.0
44.8
50.0
Delivery schedule
63.3
46.4
58.6
75.0
Raw material shortage
50.0
39.3
51.7
75.0
Joint decision-making
Order quantity
36.7
17.9
34.5
45.8
Demand forecast
26.7
17.9
41.4
62.5
Wrong forecasts Solving
23.3
14.3
37.9
50.0
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Cooperation
Product varieties planning
Selling price setting
Promotions establishment
Inventory levels
Inaccurate order correction

Major1Supplier Minor2Supplier
(%)
(%)
23.3
21.4
30.0
17.9
6.7
14.3
16.7
14.3
26.7
17.9

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Customers
Local (%)
International (%)
48.3
58.3
34.5
45.8
41.4
62.5
20.7
37.5
34.5
50.0

1 = major raw material; 2 = packaging or food ingredients

ผู้ประกอบการมีความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล (เฉลี่ยร้อยละ 42.7) มากกว่าการตัดสินใจ
ร่วมกัน (เฉลี่ยร้อยละ 32.2) และจะให้ความสาคัญกับลูกค้า (เฉลี่ยร้อยละ 47.5) มากกว่าผู้จัดส่ง (เฉลี่ยร้อยละ
28.5) และกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบหลัก (เฉลี่ยร้อยละ 32.6) มากกว่าผู้ส่งมอบวัตถุดิบรอง (เฉลี่ยร้อยละ 24.4)
เนื่องจากวัตถุดิบหลักนั้นมีความเฉพาะเจาะจงต่อสินค้าและส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตโดยตรง ส่วนผู้ส่ง
มอบวัตถุดิบรองซึ่งมีหลายราย จึงมีอานาจในการต่อรองกับผู้ส่งมอบสูง ผู้ประกอบการเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความต้องการของลูก ค้า ข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า และตารางการจั ดส่งสินค้ากับผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบ เนื่องจากจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายคาดคะเนปริมาณวัตถุดิบที่ต้องจัดหาหรือจัดส่งในช่วงเวลาที่กาหนดได้
อย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับลูกค้าต่างประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ 53.7) มากกว่าลูกค้าใน
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ 41.4) โดยเฉพาะข้อมูลความต้องการของลูกค้า การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
ตารางจั ดส่ งสิ น ค้ า และข้ อ มูล การขาดแคลนหรื อสะดุด ของการส่ ง มอบสิ น ค้า เพื่ อ สามารถวางแผนผลิ ต ที่
ตอบสนองความต้องการทั้งด้านคุณ ภาพและปริมาณภายในเวลาที่กาหนด และวางแผนรับมือการขาดแคลน
สินค้าล่วงหน้าได้
ในด้านการร่วมกันตัดสินใจพบว่าผู้ประกอบการเน้นการตัดสินใจร่วมกับลูกค้าต่างประเทศมากกว่า
ลูกค้าในประเทศ โดยเฉพาะการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การวางแผนการจัดโปรโมชั่น การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลังและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคาสั่งซื้อที่ผิดพลาด เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบและการผลิต
3. การเปรียบเทียบสมรรถนะของบริษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาล
3.1 ด้านการดาเนินงานภายในและระดับการให้บริการลูกค้าจาแนกตามประเภทและขนาดของบริษัท
ผลการเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดสมรรถนะของบริษทั ผู้ผลิตอาหารฮาลาลจาแนกตามประเภทของบริษัทดัง (Table 3)
Table 3 Comparison of supply chain performance metrics based on the firm’s type and size
Type
Size
Metrics
Non-meat Meat based Small Medium Large
based (n=19)
(n=11)
(n=15) (n=6) (n=9)
1. Perfect order fulfillment (%)
95.74a
97.91a
96.00a 94.83a 98.56a
2. Order fulfillment cycle time (days)
17.20a
13.91a
9.13a 26.33a 20.54a
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Type
Size
Metrics
Non-meat Meat based Small Medium Large
based (n=19)
(n=11)
(n=15) (n=6) (n=9)
3.Upside supply chain flexibility by 10%(days)
3.39b
1.00a
1.40a 5.6b 2.56ab
4.Logistic costs (percent of sales)
14.50a
10.50a
11.60a N/A 14.00a
5.Return on asset (percent)
2.98a
6.57a
4.05a 1.73a 6.57a
6.Profit margin (percent)
2.64a
3.76a
2.16a 1.79a 4.42a
1 = reliability measure; 2 = responsiveness; 3= agility measure; 4 = supply chain cost; 5-6 = asset management measure
Numbers followed by different letter are significantly different (p 0.05)

พบว่าบริษัทที่ใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีระยะเวลาในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 10 % สั้นกว่าบริษัทไม่ใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิต อย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้บริษัทที่ใช้
เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้า สูงกว่า มีเวลาในการตอบสนองต่อคา
สั่งซื้อสั้นกว่า มีต้นทุนโลจิสติกส์ต่ากว่า มีอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและกาไรสุทธิต่อยอดขายสูงกว่าบริษัท
ที่ผลิตสินค้าปราศจากเนื้อสัตว์ เนื่องจากพืชผักและผลไม้มีลักษณะเป็นฤดูกาล มีความเปราะบางในการเก็บเกี่ยว
และขนส่งไม่สามารถเก็บรักษาในรูปแบบการแช่แข็งได้ จึงทาให้การจัดหาและจัดเก็บวัตถุดิบ รวมถึงวางแผนการ
ผลิตยากกว่า และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าต่ากว่า
ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางและขนาดเล็ก พบว่าบริษัทขนาด
กลางใช้ระยะเวลาในการตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิตนานที่สุดอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากผลิต
ตามคาสั่งซื้อเท่านั้นถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับขนาดใหญ่ที่ร้อยละ 11 และขนาดเล็กที่ร้อยละ 27 การจัดหา
วัตถุดิบและปริมาณการผลิตจึงเป็นไปตามรอบการผลิต ส่งผลให้ตอบสนองต่อคาสั่งซื้อที่เปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า
บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการผลิตเพื่อรอจาหน่ายในสัดส่วนที่สูงกว่าและขนาดเล็กที่มีปริมาณการผลิตต่า นอกจากนี้
ร้อยละ17 ของบริษัทขนาดกลางนั้นผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมดซึ่งอาจจะส่งผลต่อความไม่แน่นอนในด้านความ
ต้องการของลูกค้า ความผันผวนของค่าเงินและการจัดส่ง บริษัทขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้า
สูงกว่า เนื่องจากมีกาลังการผลิตสูง และมีความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และมีอานาจต่ อรองกับผู้ให้
บริการโลจิสติกส์สูงกว่า นอกจากนี้บริษัทขนาดใหญ่มีปริมาณการผลิตและมีความหลากหลายสูง จะใช้เวลาใน
การตอบสนองคาสั่งซื้อสูงกว่าขนาดเล็กแต่น้อยกว่าบริษัทขนาดกลาง บริษัทขนาดเล็กที่มีกาลังการผลิตต่า สินค้า
มีความหลากหลายต่าและมีปริมาณการสั่งซื้อไม่มากอีกทั้งขายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงมีระยะเวลาใน
การตอบสนองต่อคาสั่งซื้อของลูกค้าต่าที่สุด อย่างไรก็ตามจานวนบริษัทในแต่ละขนาดแตกต่างกันอยู่บ้างการนา
ผลไปใช้จึงควรทาด้วยความระมัดระวัง
3.2 ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาล ผู้ส่งมอบ และลูกค้า
ผลการวิเคราะห์ความเป็นอิสระของความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาล ผู้ส่งมอบ และลูกค้า
กับประเภทและขนาดของบริษัทแสดงใน Table 4, 5 and 6
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Table 4 Cooperation between manufacturers and suppliers based on type
Cooperation
Joint decision-making

Practice

Non-meat
based (%)
10.5a

Alliance

Product varieties planning Minor suppliers

Meat based
(%)
44.4b

Numbers followed by different letter are significantly different (p 0.05)

บริษัทที่ใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิต มีการร่วมกันตัดสินใจในรายละเอียดและความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์กับผู้ส่งมอบรองมากกว่าบริษัทที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจะสามารถจัดหาส่วนประกอบ
หรือบรรจุภัณฑ์ให้ได้ตรงความต้องการสูงกว่า
Table 5 Cooperations between manufacturers and suppliers based on size
Cooperation

Practice

Alliance

Information Sharing

Point of sales
Selling price
Customer order status
Delivery schedule
Customer order quantity
Demand forecast
Selling price
Inventory levels
Reorder point
Customer order status
Delivery schedule
Raw material shortage
Joint decision-making Inaccurate order correction
Demand forecast
Promotions establishment
Inaccurate order correction

Major suppliers
Major suppliers
Major suppliers
Major suppliers
Minor suppliers
Minor suppliers
Minor suppliers
Minor suppliers
Minor suppliers
Minor suppliers
Minor suppliers
Minor suppliers
Major suppliers
Minor suppliers
Minor suppliers
Minor suppliers

Small Medium Large
6.7a
33.3a
13.3a
40.0a
20.0a
26.7a
13.3a
6.7a
6.7a
6.7a
20a
13.3a
6.7a
6.7a
6.7a
6.7a

0.0a
50.0ab
66.7b
66.7ab
50.0ab
33.3ab
33.3ab
16.7ab
16.7ab
33.3ab
66.7b
50.0ab
33.3ab
0.0a
0.0a
0.0a

55.3b
88.9b
66.7b
100.0b
85.7b
85.7b
85.7b
57.1b
57.1b
57.1b
85.7b
85.7b
55.6b
57.1b
42.9b
57.1b

Numbers followed by different letter are significantly different (p 0.05)

โดยรวมบริ ษั ท ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลางจะมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ส่ ง มอบสู ง กว่ า บริ ษั ท ขนาดเล็ ก
(Table 5) ทั้งนี้พบว่า บริษัทขนาดใหญ่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการตัดสินใจร่วมกับผู้ส่งมอบสูงกว่า บริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ จุดขาย กับผู้ส่งมอบวัตถุดิบหลัก และ การร่วมกัน
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การร่วมกันจัดโปรโมชั่นและร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคาสั่งซื้อที่ผิดพลาดกับ
ผู้ส่งมอบวัตถุดิบหลักและรอง ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายคาดคะเนปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้ได้อย่างแท้จริง และอาจ
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ลดปรากฏการแส้ม้า (Bull Whip Effect) ทาให้ลดต้นทุนในการสั่งซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบคงคลัง และมีมาตรการ
หรือสามารถแก้ปัญหาจากการสั่งซื้อที่ผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงที่สุด
ในขณะที่บริษัทขนาดกลางไม่มีความร่วมมือดังกล่าวและบริษัทขนาดเล็กมีความร่วมมือต่า อาจส่งผลให้บริษัท
ขนาดกลางมีความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้า ความสามารถในการจัดการทรัพย์สินและการตอบสนองคาสั่งซื้อ
ด้อยกว่าบริษัทขนาดเล็ก
บริษัทขนาดเล็กมีสัดส่วนความร่วมมือกับลูกค้าในระดับต่า (Table 6) โดยเฉพาะกับลูกค้าต่างประเทศ
เนื่ อ งจากมี ก าลั ง การผลิ ต ที่ ต่ า สิ น ค้ า ไม่ ค่ อ ยมี ค วามหลากหลายและมี ป ริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ ไม่ ม าก และขาย
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงทาให้มีระยะเวลาในการตอบสนองคาสั่งซื้อที่รวดเร็ว แต่มีอานาจต่อรองต่า
บริษัทขนาดกลางมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดสั่งซื้อ และร่วมกั นตัดสินใจเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลังค่อนข้างต่า
เนื่องจากส่วนใหญ่มีรูปแบบการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
Table 6 Cooperations between manufacturers and customers based on size
Cooperation

Practice

Alliance

Information Sharing

Demand forecast
Point of sales
Selling price
Inventory levels
Reorder point
Customer order status
Product shortage
Customer order status

Joint decision

Order quantity
Demand forecast
Wrong forecasts Solving
Product varieties planning
Selling price setting
Promotions establishment
Inventory levels
Inaccurate order correction
Inaccurate order correction

Local Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
International
Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
Local Customers
International
Customers

Numbers followed by different letter are significantly different (p 0.05)
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Small Medium

Large

28.6a
7.1a
21.4a
14.3a
14.3a
21.4a
28.6a
22.2a

83.3b
66.7b
66.7b
50.0ab
33.3ab
50.0ab
66.7ab
50.0ab

77.8b
66.7b
66.7b
66.7b
66.7b
77.8b
77.8b
77.8b

7.1a
7.1a
7.1a
21.4a
7.1a
14.3a
0.0a
0.0a
11.1a

66.7b
66.7b
66.7b
83.3b
66.7b
83.3b
16.7ab
50.0b
66.7b

55.6b
77.8b
66.7b
66.7b
55.6b
55.6ab
55.6b
77.8b
77.8b
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สรุป
บริษัทผู้ผลิตอาหารฮาลาลส่วนใหญ่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและตัดสินใจร่วมกับลูกค้า มากกว่าผู้ส่ง
มอบ บริษัทผลิตสินค้าอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบมีสมรรถนะที่ดีกว่าทั้งในเรื่องของความสมบูรณ์ในการ
ส่งมอบ ความคล่องตัวของโซ่อุปทานและการตอบสนองโซ่อุปทาน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ผลิตสินค้าอาหาร
ที่ปราศจากเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันตัดสินใจกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบและลูกค้ามากกว่า
บริษัทที่ผลิตอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ควรเพิ่ม การร่วมกันตัดสินใจในรายละเอียดและความหลากหลายของ
สินค้ากับผู้ส่งมอบวัตถุดิบรอง บริษัทขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้าสูงที่สุด เนื่องจากมีกาลังการ
ผลิตและมีอานาจต่อรองกับผู้ส่งมอบค่อนข้างสูง และมีความร่วมมือกับผู้ส่งมอบและลูกค้ าในระดับสูง บริษัท
ขนาดเล็กและขนาดกลางควรกระตุ้น การแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ จุดขาย การร่วมกันพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า การร่วมกันจัดโปรโมชั่นและร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคาสั่งซื้อที่ ผิดพลาดกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจุดสั่งซื้อ และร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลังกับลูกค้าภายในประเทศ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนทุนในการวิจัย

เอกสารอ้างอิง
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม. 2545. กาหนดจานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม. กฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 93 ก, หน้า 18.
ฐานข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาฮาลาลไทย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม. 2556. สถานการณ์ฮา
ลาลโลก. แหล่งที่มา: http: // thehalalfood.info/TH/industry.php, 29 มกราคม 2556.
พรธิภา องค์คุณารักษ์. 2554. การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมเกษตร.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สานักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. 2556. คู่มือการประเมินประสิทธิภาพด้าน
โลจิสติกส์เกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสาหรับผู้ประกอบการ. บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จากัด, กรุงเทพฯ.
Ann Vereecke and Steve Muylle. 2006. Performance improvement through supply chain
collaboration in Europe. International Journal of Operations & Production Management.
Vol. 26, No. 11: 1176-1198.
Beata Slusarczyk and Sebastian Kot. Principles of The Supply Chain Performance
Measurement. Advanced Logistic Systems. Vol. 6, No. 1: 17-24.
Economic Intelligence Center. 2015. ตลาดเสื้อผ้ามุสลิมอาเซียน. Source: https: //
www.scbeic.com/th/detail/product/1364, 6 July 2015.
Harlina Suzana Jaafar. 2011. Halal Supply Chain in the Food Industry – A Conceptual Model.
IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications (ISBEIA).
Supply Chain Council. 2008. Supply Chain Operations Reference Model Version 9.0. United
States of America.
729

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

การพยากรณ์ราคาผักเมืองหนาว ณ ตลาดสี่มุมเมือง
Price Forecasting of Temperate Vegetable on Si Mum Muang Market
พูนสิริ ยิ้มหนองโพ1* และ ปรารถนา ปรารถนาดี1
Poonsiri Yimnongpo1* and Parthana Parthanadee1

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิควิเคราะห์อนุกรมเวลาที่เหมาะสมสาหรับพยากรณ์ราคาขาย
ของผักเมืองหนาว ณ ตลาดสี่มุมเมือง ด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อให้
เกษตรกรนาผลการพยากรณ์ ไปใช้ประกอบการวางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับผักแต่ละชนิด
จากการศึกษาพบว่า การพยากรณ์ราคาผักโดยใช้ข้อมูลแบบรายวันมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต่าที่สุด เทคนิคที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ราคาขายมะนาวเหลือง พริก
หวานสีเหลือง พริกหวานสีแดง เบบี้แครอท พริกหวานสีเขียว ถั่วหวาน และคะน้าฮ่องกง คือ วิธี Single Moving
Average โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน MAPE เท่ากับ 1.52%, 1.84%, 1.93%, 1.47%, 1.67%, 4.22%, 3.08%
ตามลาดับ ขณะที่แบบจาลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับราคาขายกะหล่าดอกม่วง และเรดโอ้คลีฟ คือ
SARIMA (2,1,2)(1,0,1) และ SARIMA (1,1,0)(0,0,1) โดยมีค่า MAPE เท่ากับ 2.09%และ 1.63% ตามลาดับ
สาหรับราคาขายพาร์สเลย์ เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมคือ Double Exponential Smoothing โดยมีค่า
MAPE เท่ากับ 4.12% แบบจาลองพยากรณ์มีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่นาไปใช้ในการวางแผนขั้นต่อไป

ABSTRACT
The objective of this study is to find appropriate time series analysis techniques for
forecasting selling prices of temperate vegetables at Si Mum Muang market, using daily, weekly and
monthly data. The growers can use these forecast prices to plan for growing and harvesting each
vegetable appropriately. From the study, forecasting by using daily time series data is most
appropriate as it gave the lowest forecasting errors. The most suitable price forecasting technique for
lemons, yellow sweet peppers, red sweet peppers, baby carrots, green sweet peppers, sugar snap
peas and Chinese kales is Single Moving Average method, with MAPEs of 1.52%, 1.84%, 1.93%,
1.47%, 1.67%, 4.22% and 3.08% respectively. The most suitable price forecasting models for purple
cauliflowers and red oak leaves are SARIMA (2,1,2)(1,0,1) and SARIMA (1,1,0)(0,0,1), with MAPEs of
2.09% and 1.63% respectively. For parsley prices, the most suitable technique is Double Exponential
Smoothing method with MAPE of 4.12%. The forecasting models are reliable for the uses in further
planning process.
Key Words: Forecasting; Time-series analysis; Temperate vegetables; Price
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คานา
ผัก เมืองหนาว นิ ย มปลู ก มากทางภาคเหนื อของไทยเนื่ องจากเป็น พื้ น ที่ สู ง ภู มิอากาศหนาวเย็ น ซึ่ ง
เหมาะสมแก่การเพาะปลูกผักเมืองหนาวตลอดทั้งปี ทาให้เกษตรกรสามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
โดยผลัดเปลี่ยนชนิดผักไปตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผักเมืองหนาวหลายชนิดได้รับความนิยมในการนามา
รับประทาน เช่น ผักสลัด กะหล่าปลี คะน้า แครอท แตงกวา ผักกาดขาว ผักกาดหอมห่อ กวางตุ้ง พริกหวาน
มะเขือเทศ มันฝรั่ง เป็นต้น รวมถึงกระแสความนิยมใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทาให้มี
ความต้องการในการบริโภคผักสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยสังเกตได้จากรายงานข้อมูลสถิติมูลค่า
การนาเข้าและส่งออกผักและผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2553-2557 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกผักโดยอาศัยประสบการณ์เป็นหลัก
โดยไม่ได้มีการพยากรณ์ราคาขายผลผลิตล่วงหน้า การพยากรณ์ราคาขายผลผลิตล่วงหน้าด้วยวิธีที่เหมาะสม จะ
ทาให้เกษตรกรทราบว่า ราคาขายผลผลิตจะสูงขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาใด สามารถนาผลที่ได้ไปใช้ประกอบการ
วางแผนช่วงเวลาและปริมาณการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละชนิดตามความต้องการของตลาดได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้เกษตรกรสามารถสร้างกาไรเพิ่มขึ้นได้ ในการศึกษานี้ คณะวิจัยฯ สนใจเก็บรวบรวมข้อมูล
ราคาขายส่งผักเมืองหนาวจากฐานข้อมูลของตลาดสี่มุมเมือง เพื่อนามาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบชุดข้อมูลอนุกรม
เวลาและวิธีการพยากรณ์ราคาที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ซึ่งตลาดสี่มุมเมืองเป็นตลาดกลางค้าส่งผัก-ผลไม้
ขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้ซื้อโดยตรง และมีการรายงานข้อมูลราคาขายผลผลิตในตลาด
รายวัน ทาให้เกษตรกรสามารถศึกษาข้อมูลแนวโน้มของราคาขายผลผลิตในช่วงที่ผ่านมา สามารถตั้งราคาขาย
และปรับราคาขายขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม (ตลาดสี่มุมเมือง, ม.ป.ป.) โดยในการศึกษานี้ คณะวิจัยฯ จะ
พิจารณาเฉพาะผลผลิตผักที่มีการจาหน่ายสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น
การพยากรณ์ หมายถึง การทานาย การคาดการณ์ การประมาณค่าในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณวิธีหนึ่ง ที่ต้อง
อาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาสร้างรูปแบบหรือสมการพยากรณ์ เพื่อพยากรณ์ข้อมูลในอดีตที่อยู่ใน
รูปของตัวเลข โดยจาเป็นต้องมีปริมาณข้อมูลที่มากพอเพื่อให้ผลของการพยากรณ์มีความแม่นยาและน่าเชื่อถือ
ข้อมูลอนุกรมเวลา คือ ชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามลาดับเวลาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลอาจมีความแปรปรวนเกิดขึ้น
เป็นรูปแบบ เช่น แนวโน้ม ฤดูกาล วัฏจักร เป็นต้น (ศิริลักษณ์, 2543) เทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่
นิยม ได้แก่ วิธีแบบง่าย (Naïve or Period Method) การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบแยกส่วน (Decomposition
Methods) เทคนิคการปรับเรียบ (Smoothing Methods) การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบ๊อกซ์ -เจนกินส์หรือ
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) การพยากรณ์แบบปรับได้ (Adaptive Forecasting
Methods) (สมเกียรติ, 2548) ซึ่งการนาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลามาใช้อาจจาแนกตามรูปแบบของ
อนุ ก รมเวลาได้ดังนี้ (1) แบบจ าลองคงที่ ห รื อรู ป แบบแนวเรี ยบ เช่ น Simple Moving Average (SMA),
Weighted Moving Average (WMA) และ Simple Exponential Smoothing (SES); (2) แบบจาลองอนุกรม
เวลาที่มีรูปแบบมีแนวโน้ม เช่น Double Moving Average (DMA) และ Double Exponential Smoothing
(DES); (3) แบบจาลองอนุกรมเวลาที่มีรูปแบบมี ฤดูกาล เช่น Seasonal Additive Smoothing (SAS) และ
Seasonal Multiplicative Smoothing (SMS); และ (4) แบบจาลองอนุกรมเวลาที่มีรูปแบบมีแนวโน้มและฤดูกาล
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เช่น Holt-Winter’s Additive Seasonal Smoothing และ Holt-Winter’s Multiplicative Seasonal Smoothing
ดังนั้นในการพยากรณ์ควรเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมต่ อลักษณะของข้อมูล การพยากรณ์แบบอนุกรม
เวลานั้นมีโปรแกรมสาเร็จรูปที่รองรับการใช้งานอยู่เป็นจานวนมาก โปรแกรมสาเร็จรูป Oracle Crystal Ball
Predictor เป็น โปรแกรมหนึ่งที่ ส ามารถพยากรณ์ข้ อมูลอนุกรมเวลาได้ อย่ างรวดเร็วและมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
เปรียบเทียบการใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่นิยมโดยทั่วไป ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving
Average Method) วิธีการปรับเรียบ (Smoothing Method) ต่างๆ และ ARIMA

อุปกรณ์และวิธีการ
1. เก็บรวบรวมข้อมูลราคาขายผักเมืองหนาว จากฐานข้อมูลของตลาดสี่มุมเมือง ตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 5 ปี จากข้อมูลราคาขายผักเมืองหนาว จานวน 71 ชนิด
พบว่ามีผักเมืองหนาวเพียง 45 ชนิดที่มีข้อมูลเพียงพอสาหรับใช้ในการศึกษาวิจัย
2. คัดเลือกผักเมืองหนาว จานวน 10 ชนิดที่มีราคาขายสูงสุด (ในหน่วยบาทต่อกิโลกรัม) ซึ่งได้แก่
มะนาวเหลือง (เลมอน) พริกหวานสีเหลือง พริกหวานสีแดง เบบี้แครอท คาราจีโอ้ (กะหล่าดอกม่วง) เรด
โอ้คลีฟ ถั่วหวาน (ซูก้าสแน็พพี) พริกหวานสีเขียว คะน้าฮ่องกง และพาร์สเลย์ ตามลาดับ
3. นาข้อมูลราคาขายผักเมืองหนาวรายวัน จากฐานข้อมูลของตลาดสี่มุมเมือง มาจัดให้อยู่ในรูปแบบ
ของข้อมูลรายสัปดาห์ และรายเดือน
4. พยากรณ์ราคาขายผักเมืองหนาว 10 ชนิด โดยใช้อนุกรมเวลาในรูปแบบของข้อมูลรายวัน ราย
สัปดาห์ และรายเดือน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Oracle Crystal Ball Predictor โดยเปรียบเทียบค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ในรูปของ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation, MAD) ค่า
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (Root Mean Square Error, RMSE) และค่าเฉลี่ยของค่า
สัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error, MAPE)
5. สรุปผลการเปรียบเทียบชุดข้อมูลอนุกรมเวลาที่เหมาะสมต่อการนามาใช้ในการพยากรณ์ และ
วิธีการพยากรณ์ราคาผักที่เหมาะสม

ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์ราคาขายผั กเมืองหนาวที่มีราคาขายสูงสุดทั้ง 10 ชนิด โดยใช้
ข้อมูลราคาขายตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ทั้งในรูปของข้อมูลรายวัน ราย
สัปดาห์ และรายเดือน โดยเลือกวิธีที่ให้ค่า MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ที่มีค่าต่าที่สุดเป็นหลัก
เนื่องจากค่า MAPE สามารถนามาใช้เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ อนุกรมเวลาที่ต่างชุด
กันได้ พบว่า การพยากรณ์ราคาขายผักเมืองหนาวทั้ง 10 ชนิด ในรูปของข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ และราย
เดือน ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่รายงานโดยโปรแกรมสาเร็จรูป Oracle Crystal Ball Predictor
ให้ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (Table 1) โดยการใช้ข้อมูลแบบรายวันในการพยากรณ์ ราคาจะมี
ความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีค่าความคลาดเคลื่อนต่าที่สุด เมื่อพิจารณาถึงวิธีการพยากรณ์ด้วยเทคนิค
อนุกรมเวลา โดยใช้ข้อมูลรายวัน (Table 2) พบว่า วิธี Single Moving Average อันดับ 1 หรือวิธีแบบง่าย
(Naïve Method) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการพยากรณ์ราคาขายผลผลิตแบบรายวันของผัก 7 ชนิด ได้แก่
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มะนาวเหลือง พริกหวานสีเหลือง พริกหวานสีแดง เบบี้แครอท ถั่วหวาน พริกหวานสีเขียว และคะน้าฮ่องกง วิธี
SARIMA (Seasonal ARIMA) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการพยากรณ์ราคาขายผลผลิตแบบรายวันของผัก 2
ชนิด ได้แก่ กะหล่าดอกม่วง และเรดโอ้คลีฟ ส่วนวิธีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการพยากรณ์ราคาขายผลผลิตแบบ
รายวันของพาร์สเลย์ คือ Double Exponential Smoothing โดยทุกวิธีมีค่า Theil's U เท่ากับ 1 หรือน้อยกว่า 1
แสดงว่า วิ ธีก ารพยากรณ์ที่ ใช้ ให้ ผลเท่ ากั บ หรือดีก ว่าการใช้วิธี แบบง่าย ตามลาดับ นอกจากนี้ ทุ กวิ ธี มีค่ า
Durbin-Watson ใกล้เคียง 2 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ไม่มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง (No
autocorrelation) (Oracle Corporation, 2007)
Table 1 Forecasting error report of temperate vegetable prices at the Si Mum Muang Market
Temperate vegetable
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lemons
Purple Cauliflowers
Yellow Sweet Peppers
Red Sweet Peppers
Baby Carrots
Red Oak Leaf Lettuces
Green Sweet Peppers
Sugar Snap Peas
Parsleys
Chinese Kales

Average
Price
98.40
96.31
93.59
92.99
91.59
88.99
86.89
86.59
77.94
76.76

RMSE
10.71
14.28
10.75
10.90
9.30
5.45
10.63
10.80
14.76
9.88

Month
MAD
6.93
10.23
8.51
8.87
7.03
3.95
8.00
8.28
9.67
7.86

MAPE
6.14%
10.85%
9.31%
9.91%
7.89%
4.36%
10.28%
8.89%
11.83%
11.08%

Week
RMSE MAD
5.15 3.62
7.72 5.12
6.11 4.45
6.21 4.56
6.69 4.02
3.83 2.21
4.43 3.20
8.21 6.09
7.32 4.60
6.81 4.73

MAPE
3.81%
5.87%
4.87%
5.08%
4.82%
2.47%
4.16%
7.08%
5.68%
6.21%

Day
RMSE MAD
3.56 1.33
4.00 1.46
4.64 1.69
4.63 1.74
3.28 1.08
2.90 1.00
3.52 1.30
6.19 2.94
4.89 1.87
5.57 2.52

MAPE
1.52%
2.09%
1.84%
1.93%
1.47%
1.63%
1.67%
4.22%
4.12%
3.08%

Table 2 Best forecasting methods for of temperate vegetable prices at the Si Mum Muang Market
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Temperate vegetable
Lemons
Purple Cauliflowers
Yellow Sweet Peppers
Red Sweet Peppers
Baby Carrots
Red Oak Leaf Lettuces
Green Sweet Peppers
Sugar Snap Peas
Parsleys

10. Chinese Kales

Best Method
Single Moving Average
SARIMA(2,1,2)(1,0,1)
Single Moving Average
Single Moving Average
Single Moving Average
SARIMA(1,1,0)(0,0,1)
Single Moving Average
Single Moving Average
Double Exponential Smoothing
Single Moving Average

Parameter Value Theil's U
Order
1
1.00
0.9744
Order
1
1.00
Order
1
1.00
Order
1
1.00
0.8473
Order
1
1.00
Order
1
1.00
Alpha
0.953 0.0478
Beta
0.238
Order
1
1.00

Durbin-Watson
1.91
1.99
1.68
1.82
1.65
2.00
2.02
2.18
2.07
1.96

Figures 1-10 แสดงการเปรียบเทียบราคาขายจริงและพยากรณ์ รวมถึงราคาขายพยากรณ์ล่วงหน้า
365 วันของผักเมืองหนาวทั้ง 10 ชนิด สมการพยากรณ์ราคาขายรายวันของผักทั้ง 10 ชนิด แสดงได้ดังนี้
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1. เทคนิคการพยากรณ์ Single Moving Average อันดับ 1 หรือวิธีแบบง่าย (Naïve Method) มีความ
เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ราคาขายผัก 7 ชนิด ได้แก่ มะนาวเหลือง พริกหวานสีเหลือง พริกหวานสีแดง เบบี้
แครอท ถั่วหวาน พริกหวานสีเขียว และคะน้าฮ่องกง ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์นี้มีความเหมาะสมกับชุดข้อมูล ที่มี
รูปแบบคงที่ ไม่มีองค์ประกอบของแนวโน้มและฤดูกาลเกี่ยวข้อง ดังแสดงในสมการที่ (1)
̂
(1)
โดย
= ค่าข้อมูลจริง ณ เวลา
̂
= ค่าพยากรณ์ ณ เวลา

Lemon price

190.00
140.00
90.00
40.00

827

1192

1557

Historical

Fitted

Forecast

1922

Day

Yellow sweet pepper price

Figure 1 Actual versus forecast selling prices of lemon from single moving average method
140.00

110.00

80.00

50.00

827

1192

1557

Historical

Fitted

Forecast

1922

Day

Red sweet pepper price

Figure 2 Actual versus forecast selling prices of yellow sweet pepper from single moving average
method
160.00

120.00

80.00

40.00

827

1192

1557

Historical

Fitted

Forecast

1922

Day

Figure 3 Actual versus forecast selling prices of red sweet pepper from single moving average
method
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Baby carrot price

160.00
120.00
80.00
40.00

827

1192

1557

Historical

Fitted

1922
Forecast

Day

Figure 4 Actual versus forecast selling prices of baby carrot from single moving average method
Green sweet pepper price

140.00

110.00

80.00

50.00

827

1192

1557

Historical

Fitted

1922

Day

Forecast

Figure 5 Actual versus forecast selling prices of green sweet pepper from single moving average
method

Sugar snap pea price

150.00

120.00

90.00

60.00

827

1192

1557

Historical

Fitted

1922
Forecast

Figure 6 Actual versus forecast selling prices of sugar snap pea from single moving average
method
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Chinese kale price

130.00
100.00
70.00
40.00

827

1192

1557

Historical

1922

Fitted

Day

Forecast

Figure 7 Actual versus forecast selling prices of Chinese kale from single moving average method
2. เทคนิคการพยากรณ์ SARIMA มีความเหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ราคาขายกะหล่าดอกม่วงและเรด
โอ้คลีฟ ซึ่ง SARIMA เป็นแบบจาลองอนุกรมเวลาที่ซับซ้อน มีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลทั้งที่มีและไม่มี ค่า
องค์ประกอบแนวโน้มและองค์ประกอบฤดูก าลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยแบบจ าลองราคาขายกะหล่ าดอกม่วงที่
เหมาะสม คือ SARIMA (2,1,2)(1,0,1) โดยที่ AR(1)
, AR(2)
, MA(1)
, MA(2)
, Seasonal AR(1)
และ Seasonal MA(1)
แบบจาลองราคาขายเรดโอ้คลีฟที่เหมาะสม คือ SARIMA (1,1,0)(0,0,1) โดยที่ AR(1)
และ
Seasonal MA(1)
ดังแสดงในสมการที่ (2) และ (3) ตามลาดับ
(
)(
)(
)
กะหล่าดอกม่วง:
(

)(

)

(2)
เรดโอ้คลีฟ:

(

)(

)

(

)

(3)

Purple cauliflower price

โดย

= ค่าข้อมูลจริง ณ เวลา
= ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่ม ณ เวลา
= backshift operator โดยที่

,

,

150.00
110.00
70.00
30.00

827

1192

1557

Historical

Fitted

1922

Day

Forecast

Figure 8 Actual versus forecast selling prices of purple cauliflower from SARIMA (2,1,2)(1,0,1) model
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Red oak leave price

170.00

130.00

90.00

50.00

827

1192

1557

Historical

Fitted

1922

Day

Forecast

Figure 9 Actual versus forecast selling prices of red oak leaf from SARIMA (1,1,0)(0,0,1)model
3. เทคนิคการพยากรณ์ Double exponential smoothing มีความเหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ราคาขาย
ส่งพาร์สเลย์รายวัน ซึ่งเทคนิคนี้มีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลที่มีค่าองค์ประกอบแนวโน้ม แต่ไม่มีองค์ประกอบ
ฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังแสดงในสมการที่ (4)
(
)
(Level)
(
)
(Trend)
(4)
(Forecasting) ̂
โดย ̂
= ค่าพยากรณ์ ณ เวลา
= ค่าข้อมูลจริง ณ เวลา
= ค่าประมาณของฐานระดับของอนุกรมเวลา ณ เวลา
= ค่าประมาณขององค์ประกอบแนวโน้ม ณ เวลา

Parsley price

210.00
140.00
70.00
0.00

827

1192

1557

Historical

Fitted

1922

Day

Forecast

Figure 10 Actual versus forecast selling prices of parsley from Double Exponential Smoothing model

สรุป
จากการวิเคราะห์การพยากรณ์ราคาขายผักเมืองหนาว ณ ตลาดสี่มุมเมือง จานวน 10 ชนิดที่มีราคาขาย
เฉลี่ยสูงสุด พบว่า การพยากรณ์โดยใช้ ชุดข้อมูลราคาขายรายวันในการพยากรณ์ผักเมืองหนาวทั้ง 10 ชนิดมี
ความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการพยากรณ์ ด้วยชุด
ข้อมูลรายสัปดาห์และรายเดือน เทคนิคที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ราคาขายมะนาวเหลือง พริกหวานสี
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เหลือง พริกหวานสีแดง เบบี้แครอท พริกหวานสีเขียว ถั่วหวาน และคะน้าฮ่องกง คือ วิธี Single Moving
Average โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ MAPE เท่ากับ 1.52%, 1.84%, 1.93%, 1.47%, 1.67%,
4.22%, 3.08% ตามลาดับ ขณะที่เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับราคาขายกะหล่าดอกม่วงและเรด
โอ้คลีฟ คือ SARIMA โดยแบบจาลองพยากรณ์ราคาขายกะหล่าดอกม่วงที่เหมาะสม คือ SARIMA (2,1,2)(1,0,1)
ให้ ค่ า MAPE เท่ า กั บ 2.09% และแบบจ าลองพยากรณ์ ร าคาขายเรดโอ้ ค ลี ฟ ที่ เ หมาะสม คื อ SARIMA
(1,1,0)(0,0,1) ให้ค่า MAPE เท่ากับ 1.63% สาหรับราคาขายพาร์สเลย์ เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม คือ
Double Exponential Smoothing โดยมีค่า MAPE เท่ากับ 4.12% แบบจาลองมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะ
นาไปใช้เพื่อการวางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยวผักเมืองหนาวแต่ละชนิดตามความเหมาะสมต่อไป โดยเกษตรกร
สามารถพิจารณาช่วงเวลาที่ราคาผลผลิตสูงและนาไปวางแผนเริ่มต้นการเพาะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันในช่วงเวลาดังกล่าว หรือเกษตรกรอาจพิจารณาการวางแผนการปลูก ผักที่เหมาะสม
ภายใต้ข้อจากัดด้านทรัพยากร ดังเช่นตัวอย่างานวิจัยของพฤทธ์สรรค์ (2555) และชญาพร (5558) เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
ชญาพร พรสุขประเสริฐ. 2558. การศึกษาการวางแผนการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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(68):19-36.
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. 2543. เทคนิคการพยากรณ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลา. ม.ป.พ., กรุงเทพฯ.
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ต่างประเทศปี 2557. เอกสารสถิติการเกษตรเลขที่ 403. กรุงเทพฯ.
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การปรั บปรุ งการต้ านนํา้ ของกระดาษสาโดยกลูโคแมนแนน
Water resistance improvement of Saa paper by glucomannan
วุฒนิ ันท์ คงทัด1*สุธีรา วิทยากาญจน์1และ รัตนา ตันฑเทอดธรรม1
Wuttinant Kongtud1*, Suteera Witayakran1 and Rattana Tantatherdtam1

บทคัดย่ อ
การพัฒนากระดาษสาให้ ทนนํ ้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการให้ กระดาษสาสามารถแช่นํ ้าได้ นานเมื่อ
กระดาษแห้ งแล้ วมีสมบัติเชิงกล ความแข็งแรงเหมือนเดิม การทดลองเคลือบกระดาษสาที่นํา้ หนักมาตรฐาน
105±5 g/m2 ด้ วยสารละลายกลูโคแมนแนนที่ความเข้ มข้ น 0.5% โดยปริ มาตร แช่ในสารละลายโซเดียม
คาร์ บอเนตที่ pH 9 11 และ 13 เวลา 20 นาที แล้ วนําไปทดสอบแช่นํ ้าสะอาดที่เวลา 2 4 6 8 และ 10 ชัว่ โมง ผล
ปรากฏว่าการแช่กระดาษที่ pH 11 ทําให้ กระดาษสาที่ได้ สามารถแช่นํ ้าสะอาดได้ ถึง 8 ชัว่ โมง ผลการทดสอบ
สมบัติเชิงกลของกระดาษสาตามมาตรฐาน TAPPI ประกอบด้ วย ความต้ านแรงหักพับ ความต้ านแรงดึง ความ
ต้ านแรงฉีกขาด ความต้ านแรงดันทะลุ และความเรี ยบเฉลี่ย 1494, 32.01 N.m/g, 62.07 mN.m2/g, 3.96
kPa.m2/g และ 2.12 วินาที ตามลําดับ กระดาษสามารถใช้ ทําผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมได้ เหมือนเดิม

ABSTRACT
This research study was conducted to improve water resistance of Saa paper to prolong
water soaking time of Saa paper and maintain mechanical properties of Saa paper after drying. In this
study, Saa paper at basis weight of 105±5 g/m2 was coated with 0.5%v/v Glucomannan solution, and
then soaked in calcium carbonate solution for 20 mins at different pH: 9, 11, and 13. Then, the
obtained paper was soaked in water for 2, 4, 6, 8, and 10 hours. The results show that Saa paper
soaked at pH 11 can stay in water up to 8 hours. Mechanical properties of this paper were tested
according to TAPPI Standards. Folding endurance, tensile index, tear index, burst index, and
smoothness of the paper were 1494, 32.01 N.m/g, 62.07 mN.m2/g, 3.96 kPa.m2/g and 2.12 s,
respectively. The paper can still be used to make handicraft products.

Key Words: Saa paper, glucomannan, handicraft paper
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คํานํา
กระดาษสาเป็ นกระดาษหัตถกรรมที่มีการผลิตกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั สร้ างรายได้ ให้ กบั
ประเทศเป็ นจํานวนมาก (อํานาจ และคณะ, 2545) เนื่องจากต้ นปอสา (Broussonetia papyrifera (L.) Vent.)
เป็ นพืชที่ เปลือกมี เส้ นใยยาวเฉลี่ย 7.3 มิลลิเมตร มี ความขาว อ่อนนุ่มเหนี ยวมากเหมาะที่ จะใช้ ทํากระดาษ
หัตถกรรม Amada. (1988) ดังนั้นจึงได้ มีการนําเส้ นใยปอสามาผลิตกระดาษทั้งแบบญี่ ปุ่น (Japanese
handmade paper) การผลิตกระดาษสาแบบญี่ปนนี
ุ่ ้ยังแบ่งวิธีการทําแผ่นเป็ น 2 แบบคือ Nagashizuki และ
Tamezuki Ohkawa. (1991) และการผลิตกระดาษสาแบบไทยซึ่งมีหลายประเทศที่มีวิธีการผลิตเหมือนกับ
ประเทศไทย คุณภาพของกระดาษสาจะเป็ นตัวบอกว่ากระดาษสาที่ผลิตได้ มีคณ
ุ ภาพดีหรื อไม่จะมีการทดสอบ
สมบัติเชิงกลของกระดาษ เช่น ความต้ านทานแรงดึง ความต้ านทานแรงฉีกขาด ความต้ านทานแรงหักพับ และ
ความต้ านทานแรงดันทะลุ สมบัติด้านทัศนะศาสตร์ ของกระดาษเช่น ความขาวสว่าง ความทึบแสง ความวาว
และสมบัตทิ างประสาทสัมผัส เช่น ความนุ่ม เสียงที่เกิดจากการขยับกระดาษ ความเปราะ ความแตกต่างระหว่าง
ผิวด้ านบน และด้ านล่างของกระดาษ ลักษณะพื ้นผิว การดูดซับ และความไม่สมํ่าเสมอของเนื ้อกระดาษ (โยซินาริ
,2543) คุณภาพของกระดาษที่ ชาวบ้ านผลิตจะมี คุณภาพไม่ดี ไม่มีความเหนี ยว เปื่ อย ขาดง่าย ไม่มีความ
สมํ่าเสมอของเนื ้อกระดาษ เนื่องจากการขาดความรู้การผลิตและการใช้ สารปรับปรุงคุณภาพของกระดาษ (บังอร
และยุพา, 2532; เพิ่มศักดิ์ และคณะ, 2538) ปั จจุบนั ได้ มีการแนะนําให้ ใช้ สารกลูโคแมนแนนเคลือบกระดาษเพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงให้ กบั กระดาษสา โดยผู้เชี่ยวชาญของญี่ปนุ่ Fujimori. (2545) กระดาษจะมีความแข็งแรงใน
สภาวะที่แห้ ง แต่ในสภาวะเปี ยกนํ ้ากระดาษจะไม่แข็งแรง เปื่ อย ขาดง่าย และเกิดเชื ้อราจากการเคลือบด้ วย
สารกลูโคแมนแนน อีกด้ วยเนื่องจากกลูโคแมนแนนเป็ นสารประกอบในหัวบุกที่เกิดจากการรวมตัวกันของนํ ้าตาล
กลูโคสและนํ ้าตาลแมนโนสในอัตราส่วน 1:2 (Scientificpysphic, 2004; Glocomannan, 2002)
จากการศึกษาข้ อมูลพบว่ากลูโคแมนแนนมีคณ
ุ สมบัติพิเศษในการเกิดเจล สามารถเป็ นเจลที่คืนรู ปได้
และคืนรู ปไม่ได้ ในสภาวะที่ผ่านการแช่ในสารละลายด่าง ดังนั้นนักวิจัยจึงได้ ทําการศึกษาทดลองโดยได้ รับทุน
สนับสนุนจากสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการทดลองพบว่าถ้ าปรับสภาพเจลกลูโค
แมนแนนที่เคลือบกระดาษสา โดยแช่ในสารละลายด่าง เจลที่เคลือบกระดาษนั้นจะเปลี่ยนสภาพเป็ นเจลที่ไม่
ละลายนํ ้าทําให้ กระดาษสามารถแช่นํ ้าอยู่ได้ นานโดยไม่ขาด ดังนั้นถ้ านําผลงานวิจยั นี ้ เผยแพร่ ให้ เกษตรกรและ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตกระดาษหัตถกรรมจะเกิดประโยชน์ตอ่ เกษตรกรและประเทศเป็ นอย่างมาก

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีเปลือกปอสาและสัณฐานวิทยาเส้ นใยปอสาเกรด A
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเปลือกปอสาเกรด A ที่ใช้ ทดลองประกอบด้ วยโฮโลเซลลูโลส แอลฟา
เซลลูโลส เพนโตแซน สารแทรก ลิกนิน และเถ้ า ตามวิธีของ Anonymous. (2002) และ Browning. (1967)
วิเคราะห์สณ
ั ฐานวิทยาเส้ นใย ประกอบด้ วย ความยาว ความกว้ าง ขนาดของลูเมน และความหนาของผนังเส้ นใย
ตามวิธีของ Franklin. (1945)
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การทดสอบความเข้ มข้ นสารละลายด่ างโซเดียมคาร์ บอเนตที่ใช้ ปรับสภาพเจลกลูโคแมนแนน
ทําแผ่นกระดาษด้ วยมือแบบไทยนํ ้าหนักมาตรฐาน 105± g/m2 โดยใช้ เยื่อที่ผ่านการต้ มด้ วยสาร
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้ มข้ น 8% และฟอกด้ วยสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้ มข้ น 4 % ตามวิธีของ
(วิชยั และคณะ, 2545) เคลือบด้ วยสารละลายกลูโคแมนแนนที่ความเข้ มข้ น 0.5% โดยปริ มาตร ด้ วยแปรงตาม
วิธีของ Fujimori. (2545) วางแผนการทดลองแบบสุม่ อย่างสมบูรณ์ (Completely randomized design :CRD)
มีตวั อย่างทดลอง 4 ตัวอย่าง ทดลองตัวอย่างละ 4 ซํ ้า คือ กระดาษสาที่แช่ในสารละลายด่างโซเดียมคาร์ บอเนตที่
pH 9 11 และ 13 เป็ นเวลา 20 นาที ล้ างด้ วยนํ ้าสะอาดเอาสารละลายด่างออกตามผลการทดลองของ (วุฒินนั ท์
และคณะ, 2558) นําตัวอย่างทดลองเปี ยกนํ ้าทดสอบความต้ านทานแรงดึง ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T456
om-82 ด้ วยเครื่ อง Initial wet strength tester KRK serial No. 2005056 (Kumagai Riki Kogyo, CO., Ltd.)
และตัวอย่างแห้ งทดสอบสมบัติเชิงกลตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI โดยนําตัวอย่างปรับสภาวะตามวิธีมาตรฐาน
ของ TAPPI T 402 om-93 ในห้ องที่ควบคุมความชื ้นสัมพัทธ์ 50±2 % และอุณหภูมิ 23±1 องศาเซลเซียส ผึง่
ตัวอย่างไว้ อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง จึงทําการทดสอบ ประกอบด้ วย นํ ้าหนักมาตรฐานตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI
T410 om-88 ความต้ านทานแรงดึง ด้ วยเครื่ อง Schopper tensile tester KRK serial No. 9804071 (Kumagai
Riki Kogyo, CO., Ltd.) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T404 om-92 ความต้ านทานแรงฉีกขาดด้ วยเครื่ อง
Tearing strength tester KRK serial No. 9812168 (Kumagai Riki Kogyo, CO., Ltd.) ตามวิธีมาตรฐานของ
TAPPI T414 om-98 ความต้ านทานการหักพับ ด้ วยเครื่ อง MIT folding endurance tester KRK serial No.
9804076 (Kumagai Riki Kogyo, CO., Ltd.) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T511 om-94 ความเรี ยบ ด้ วยเครื่ อง
Bekk smoothness tester, Hp type KRK serial No. 9903020 (Kumagai Riki Kogyo, CO., Ltd.) ตามวิธี
มาตรฐานของ TAPPI T476 om-91 ความต้ านทานแรงดันทะลุ ด้ วยเครื่ อง Mullen bursting strength tester
KRK serial No. 9804074 (Kumagai Riki Kogyo, CO., Ltd.) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T403 om-97 นํา
ข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS เปรี ยบเทียบความแตกต่างของกระดาษ และตรวจสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test: (DMRT) เพื่อคัดเลือกความเข้ มข้ นสารละลาย
ด่างที่เหมาะสม
การทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของกระดาษที่ผ่านการแช่ นํา้ แล้ ว
ทําแผ่นกระดาษสาเพื่อใช้ ทดสอบเหมือนที่กล่าวมาคือทําด้ วยมือแบบไทยนํา้ หนักมาตรฐาน 105±5
g/m2 เคลือบด้ วยสารละลายกลูโคแมนแนนที่ความเข้ มข้ น 0.5% แช่ในสารละลายด่างโซเดียมคาร์ บอเนตที่ pH
11 เวลา 20 นาที ล้ างด้ วยนํ ้าสะอาด ตากกระดาษให้ แห้ งทําการทดลองโดยวางแผ่นการทดลองแบบสุ่มอย่าง
สมบูรณ์ (Completely randomized design :CRD) มีตวั อย่างทดลอง 6 ตัวอย่าง ทดลองตัวอย่างละ 4 ซํ ้า
ตัวอย่างที่แช่ในนํ ้าสะอาด 0 2 4 6 8 และ 10 ชัว่ โมง นําตัวอย่างทดลองที่เปี ยกนํ ้าทดสอบความต้ านทานแรงดึง
ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T456 om-82 ด้ วยเครื่ อง Initial wet strength tester KRK serial No. 2005056
(Kumagai Riki Kogyo, CO., Ltd.) และตัวอย่างที่แห้ ง ทดสอบสมบัติเชิงกลของกระดาษตามวิธีมาตรฐานของ
TAPPI ประกอบด้ วย นํ ้าหนักมาตรฐานตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T410 om-88 ความต้ านทานแรงดึง ด้ วย
เครื่ อง Schopper tensile tester KRK serial No. 9804071 (Kumagai Riki Kogyo, CO., Ltd.) ตามวิธี
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มาตรฐานของ TAPPI T404 om-92 ความต้ านทานแรงฉีกขาดด้ วยเครื่ อง Tearing strength tester KRK serial
No. 9812168 (Kumagai Riki Kogyo, CO., Ltd.) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T414 om-98 ความต้ านทาน
การหักพับ ด้ วยเครื่ อง MIT folding endurance tester KRK serial No. 9804076 (Kumagai Riki Kogyo, CO.,
Ltd.) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T511 om-94 ความเรี ยบ ด้ วยเครื่ อง Bekk smoothness tester, Hp type
KRK serial No. 9903020 (Kumagai Riki Kogyo, CO., Ltd.) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T476 om-91 ความ
ต้ านทานแรงดันทะลุ ด้ วยเครื่ อง Mullen bursting strength tester KRK serial No. 9804074 (Kumagai Riki
Kogyo, CO., Ltd.) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T403 om-97 นําข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม
SPSS เปรี ยบเทียบความแตกต่างของกระดาษ และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new
multiple rang test: (DMRT) เพื่อคัดเลือกเวลาแช่นํ ้าของกระดาษที่เหมาะสม

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีเปลือกและสัณฐานวิทยาเส้ นใยปอสาเกรด A
เปลือกปอสาเกรด A ที่ใช้ ศกึ ษาทดลองมีอายุ 1 ปี ลอกเปลือกสดโดยการนึ่งมีความยาวเฉลี่ย 1 เมตร
เปลือกด้ านหน้ าสีขาวออกเขียว ด้ านหลังสีนํ ้าตาลอ่อน มีจดุ ดําได้ 1-2 จุด ไม่มีแผล ไม่มีทราย เชื ้อรา และฝุ่ นผง
แห้ งสมบูรณ์มีเปลือกเกรด B ผสมได้ ไม่เกิน 10% มัดบัลเดิ ้ลละ 50 กิโลกรัม (ทะดะโอะ, 2542) องค์ประกอบทาง
เคมีประกอบด้ วยแอลฟาเซลลูโลส 63.92% โฮโลเซลลูโลส 77.03% ลิกนิน 2.85% และเถ้ า 5.43% ใกล้ เคียงของ
(วิทยา, 2540) ที่ได้ แอลฟาเซลลูโลส 71.03% โฮโลเซลลูโลส 77.55% ลิกนิน 7.64% และเถ้ า 6.30% ใกล้ เคียง
ของ (วิชยั และคณะ, 2545) ที่ได้ แอลฟาเซลลูโลส 62.14% โฮโลเซลลูโลส 71.03% ลิกนิน 3.32% และเถ้ า
4.30% เส้ นใยปอสามีความยาวเฉลี่ย 8.9 มิลลิเมตร เส้ นใยมีความกว้ างเฉลี่ย 0.0289 มิลลิเมตร ความกว้ าง
ของลูเมนเฉลี่ย 0.0237 มิลลิเมตร ผนังเส้ นใยมีความหนาเฉลี่ย 0.0051 มิลลิเมตร ใกล้ เคียงของ (วิชยั และคณะ,
2545) ที่วดั ความยาวของเส้ นใยได้ 8.44 มิลลิเมตร ความกว้ าง 0.0175 มิลลิเมตร ขนาดของลูเมนกว้ าง 0.0051
มิลลิเมตร และความหนาของผนังเซลล์ 0.0062 มิลลิเมตร และใกล้ เคียงของ (สุชาดา และคณะ, 2545) ศึกษาปอ
สาจํานวน 5 สายพันธุ์ เส้ นใยยาวเฉลี่ย 8.7447 มิลลิเมตร กว้ างเฉลี่ย 0.013 มิลลิเมตร ลูเมนกว้ างเฉลี่ย 0.0050
มิลลิเมตร และผนังเซลล์หนาเฉลี่ย 0.0070 มิลลิเมตร ความสามารถในการสานตัวของเส้ นใย (Runkel ratio) เส้ น
ใยปอสามีคา่ Runkel ratio 0.43 ซึง่ น้ อยกว่า 1 แสดงว่าเส้ นใยมีผนังเส้ นใยที่บาง กระดาษที่ได้ จะมีความเรี ยบ
Casey (1980) ค่า Runkel ratio ที่วดั ได้ ตา่ งกับการศึกษาของ (วิชยั และคณะ, 2545) วัดได้ 2.46 และ (สุชาดา
และคณะ, 2545) วัดได้ 2.90 ความสามารถต้ านทานแรงดึงและแรงดันทะลุของกระดาษ (Flexibility coefficient)
ค่าที่วดั ได้ ของเส้ นใยปอสาคือ 0.82 ซึง่ มากกว่า 0.5 ซึง่ เป็ นค่าที่เหมาะสมแสดงว่าเยื่อปอสาที่นําไปผลิตกระดาษ
จะมีความต้ านทานต่อแรงดึง แรงดันทะลุ และแรงหักพับสูง ค่าที่วดั ได้ นี ้มากกว่าการศึกษาของ (วิชยั และคณะ,
2545) ที่วดั ค่า Flexibility coefficient ได้ 0.29 ความสามารถต้ านทานต่อแรงฉีกขาดของกระดาษ (Slenderness
ratio) เส้ นใยปอสาวัดค่าได้ 307.95 แสดงว่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อปอสาจะมีความต้ านทานต่อแรงฉีกขาดได้ ดี
ค่า Slenderness ratio ที่วดั ได้ จะน้ อยกว่าการศึกษาของ (วิชยั และคณะ, 2545) ที่วดั ได้ 483.65 และ (สุชาดา
และคณะ, 2545) ที่วดั ได้ 464.55 ความเหมาะสมของเส้ นใยที่จะนําไปใช้ ผลิตกระดาษ Wall fraction ค่าเส้ นใย
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ปอสาที่วดั ได้ 82% ใกล้ เคียงกับผลการทดลองของ (วิชยั และคณะ, 2545) ที่วดั ได้ 71.06% และ (สุชาดา และ
คณะ, 2545) ที่วดั ได้ 73.78% สามารถใช้ ผลิตกระดาษหัตถกรรมได้ แต่อาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ ผลิตใน
อุตสาหกรรมเพราะเยื่อที่ดีที่จะใช้ ผลิตในระบบอุตสาหกรรมควรจะมีคา่ Wall fraction น้ อยกว่า 40% Rydolm.
(1967)
ผลการทดสอบความเข้ มข้ นสารละลายด่ างโซเดียมคาร์ บอเนตที่ใช้ ปรั บสภาพเจลกลูโคแมนแนน
การแช่กระดาษสาที่ เคลือบด้ วยสารละลายกลูโคแมนแนนที่ ความเข้ มข้ น 0.5% ในสารละลายด่าง
โซเดียมคาร์ บอเนตที่ pH 9 11 และ 13 เวลา 20 นาที โดยใช้ กระดาษสาที่เคลือบด้ วยสารละลายกลูโคแมนแนน
ที่ความเข้ มข้ น 0.5% แต่ไม่ผา่ นการแช่ดา่ งเป็ นตัวเปรี ยบเทียบผลปรากฏว่านํ ้าหนักมาตรฐาน และความต้ านทาน
แรงดันทะลุของกระดาษไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในทางสถิติ ส่วนความต้ านทานแรงหักพับ ความ
ต้ านทานแรงดึง ความต้ านทานแรงฉีกขาด ความเรี ยบ ของกระดาษแห้ งและความต้ านทานแรงดึงของกระดาษ
เปี ยกมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในทางสถิติ จากข้ อมูลกระดาษที่แช่สารละลายด่างที่ pH 11 กระดาษ
จะมีความต้ านทานแรงหักพับและความต้ านทานแรงดึงเพิ่มขึ ้นอย่างเด่นชัด ทั้งในกระดาษแห้ งและกระดาษเปี ยก
ดังนั้นควรแช่กระดาษสาที่เคลือบด้ วยสารละลายกลูโคแมนแนนที่ความเข้ มข้ น 0.5% ในสารละลายด่างโซเดียม
คาร์ บอเนตที่ pH 11 จะทําให้ กระดาษมีความแข็งแรงเพิ่มขึ ้นเนื่องจากกลูโคแมนแนนมีคณ
ุ สมบัติช่วยในการยึด
ติดได้ ดี (Umemura et al., 2003; Tang et al., 2003; Chen et al., 2003) ถ้ า pH มากกว่า 11 จะมีผลทําให้
ความต้ านทานแรงดึงของกระดาษเปี ยกลดลง การเตรี ยมสารทําได้ ยากเนื่องจากเกิดการอิ่มตัว (Table1)
Table 1 Mechanical properties comparison of Saa paper coater with 5% glucomannan solution at
different pH of alkaline soaking
Mechanical properties
Dry paper
Wet paper
Alkaline
soaking
Folding
Burs
Smooth
Tensile
Basis
Tensile
Tear
(pH)
endurance
index
index
index
Weight
index
index
(sec)
(g)
(g/m2)
(N.m/g)
(mN.m2/g) (kPa.m2/g)
Control 103.43±2.63a 829±15b 30.99±2.11a 61.93±2.61a 3.12±0.03a 0.78±0.01b 107.60±4.70c
9
105.80±1.79a 767±12b 22.62±1.22b 50.81±1.56b 3.06±0.01a 1.31±0.3a 159.93±3.59b
11
105.61±2.53a 1638±28a 30.84±1.30a 55.45±1.55ab 2.97±0.02a 1.16±0.02a 320.20±5.32a
13
105.04±1.42a 1457±45ab 32.76±1.32a 54.28±2.54ab 3.10±0.3a 1.26±0.04a 300.86±4.30a
Means within the same column followed by similar superscripts are not significantly different at the 5% level (P<0.05) by DMRT.

ผลการทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของกระดาษสาที่ผ่านการแช่ นํา้ แล้ ว
สมบัติเชิงกลของกระดาษสาที่เคลือบด้ วยสารละลายกลูโคแมนแนน 0.5% แช่สารละลายด่างโซเดียม
คาร์ บอเนตที่ pH 11 เวลา 20 นาที ล้ างด้ วยนํ ้าสะอาดแล้ วแช่ในนํ ้าต่ออีกที่ 0 2 4 6 8 และ 10 ชัว่ โมง โดยใช้
กระดาษที่ 0 ชัว่ โมง เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ ผลของการทดสอบสมบัติเชิงกลกระดาษแห้ งและกระดาษเปี ยกปรากฏ
ว่านํ ้าหนักมาตรฐานไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในทางสถิติ ความต้ านทานแรงหักพับ ความต้ านทาน
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แรงดึง ความต้ านทานแรงฉีกขาด ความต้ านทานแรงดันทะลุ และความเรี ยบมีความแตกต่างกันทั้งกระดาษแห้ ง
และกระดาษเปี ยก สมบัตเิ ชิงกลของกระดาษเพิ่มขึ ้นตามเวลาของการแช่นํ ้าที่เพิ่มขึ ้นระยะเวลาที่แช่นํ ้าได้ นานสุด
คือ 8 ชัว่ โมง หลังจากนั้นสมบัตเิ ชิงกลของกระดาษเริ่ มลดลง แสดงว่าสภาพของเจลกลูโคแมนแนนที่ผ่านการปรับ
สภาพเป็ นเจลไม่ละลายนํ ้านั้นเป็ นจริ ง จึงทําให้ กระดาษไม่ขาดในขณะที่แช่นํ ้าความแข็งแรงของกระดาษเปี ยก
และแห้ งยังเหมือนเดิมแม้ ผ่านการแช่นํา้ ถึง 8 ชั่วโมง ความแข็งแรงของกระดาษที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากการเปลี่ยน
โครงสร้ างของเจล (Saito et al., 2005; Martin et al., 2001) สมบัติเชิงกลของกระดาษแห้ งจะดีกว่ากระดาษที่
เปี ยกเนื่องจากนํ ้าทําให้ การยึดเกาะกันของเส้ นใยลดลงและเจลที่เคลือบจะมีลกั ษณะเป็ นกาวกระดาษเปี ยกนํ ้าจึง
มีความต้ านทานแรงดึงน้ อยกว่ากระดาษที่แห้ ง (Table 2)
Table 2 Mechanical properties comparison of Saa paper coated with 0.5% glucomannan solution at
different water soaking time.
Mechanical properties
Dry paper
Wet paper
Basis
Folding
Tensile
Tear
Burs
Smooth
Tensile
Weight
endurance
index
index
index
index
index
2
2
2
(g/m )
(N.m/g)
(mN.m /g)
(kPa.m /g)
(sec)
(g)
a
b
ab
ab
b
d
0
103.20±3.10
635±26
26.82±1.26
54.28±2.54
3.11±0.03
0.78±0.01
255.20±2.25d
2
108.24±3.18a
662±36b
23.49±1.23b
50.85±2.50b
3.39±0.02ab
1.41±0.02c 288.20±2.28cd
4
108.98±3.16a
786±28b
28.61±1.28ab 56.09±2.56ab
3.64±0.03ab 1.57±0.01bc 503.46±3.50a
6
109.01±3.19a
1386±38a
28.57±1.20ab
56.69±1.60a
3.72±0.04ab
2.32±0.03a 360.20±4.36b
8
105.94±3.15a
1494±49a
32.01±1.31a
62.07±2.62ab
3.96±0.02a
2.12±0.04ab 324.66±2.32bc
10
106.01±3.16a
819±31b
26.54±1.26ab 57.44±2.57ab
3.44±0.21ab 1.84±0.08abc 282.26±3.28cd
Means within the same column followed by similar superscripts are not significantly different at the 5% level (P<0.05) by DMRT.
Water
Soaking
Time
(hr)

สรุ ป
กระดาษสาที่ เ คลื อ บด้ ว ยสารละลายกลูโ คแมนแนนแล้ ว ผ่ า นการแช่ ด้ ว ยสารละลายด่ า งโซเดี ย ม
คาร์ บอเนตที่ pH 11 จะช่วยเปลี่ยนสภาพของเจลจากเดิมที่ละลายนํ ้าได้ กลายเป็ นเจลที่ไม่ละลายนํ ้า ทําให้
กระดาษสาสามารถแช่อยู่ในนํ ้าได้ นานถึง 8 ชัว่ โมง โดยที่สมบัติเชิงกลของกระดาษเปี ยกนํ ้าและกระดาษแห้ งไม่
ลดน้ อยไปกว่าเดิม กระดาษสาที่ผา่ นการแช่นํ ้ามาแล้ วสามารถนํามาทําผลิตภัณฑ์เหมือนกับกระดาษสาทัว่ ไป
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ผลของสายพันธุ์ต่อสารให้ กลิ่นระเหยในเนือ้ และนํา้ เม่ า
Effect of Variety on Volatile Aroma Compounds in Mao Pulp and Juice
วันเพ็ญ จิตรเจริญ1* ลัดดาวัลย์ ปาปิ น1 ธัญลักษณ์ บัวผัน1 และลชินี ปานใจ1
Wanphen Jitjaroen1*, Laddawan Papin1, Tunyaluk Bouphun1 and Lachinee Panjai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของสารให้ กลิ่นระเหยของผลเม่า 4 สายพันธุ์คือ ฟ้าประทาน
คําตา ห้ วยบาง และแสนโฮม โดยวิธีแก๊ สโครมาโตกราฟี แมสสเปกโตรเมทรี พบว่าสายพันธุ์เม่ามีผลต่อชนิดของ
สารที่ให้ กลิ่นในผลเม่า สามารถแบ่งโครมาโตรแกรมเป็ น 5 กลุม่ คือ เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน เทอร์ พีนอยด์
และแอลกอฮอล์ เมื่อเทียบจากค่าร้ อยละ peak area contribution พบว่าแต่ละสายพันธุ์มีสารให้ กลิ่นหลักที่
แตกต่างกันโดยสารให้ กลิ่นระเหยหลักที่พบในผลเม่าสายพันธุ์ฟ้าประทานประกอบด้ วย 2-pentanone, (±)-3carene และ 1-hexanol เป็ นกลุม่ สารที่ให้ กลิ่นส้ มและกลิ่นเขียว ผลเม่าสายพันธุ์คําตาประกอบด้ วย 2-hexanal,
2-pentanone, (±)-3-carene, 1-hexanol และ phenol เป็ นกลุม่ สารที่ให้ กลิ่นส้ มกลิ่นเขียว และให้ ความฝาด
เฝื่ อน ผลเม่าสายพันธุ์ห้วยบาง พบ 1-hexanal, 2-hexenal, ethyl hexanoate และ (±)-3-carene เป็ นกลุม่ สารที่
ให้ กลิ่นเขียวกลิ่นผลไม้ และกลิ่นส้ ม และผลเม่าสายพันธุ์แสนโฮมประกอบด้ วย 2-pentanone และ 1-hexanol
เป็ นกลุม่ สารที่ให้ กลิ่นผลไม้ และกลิ่นเขียว โดยสารให้ กลิ่นส่วนใหญ่ถกู สกัดออกมาอยู่ในนํ ้าเม่าเป็ นกลุ่มสารที่ให้
กลิน่ ผลไม้ และดอกไม้ และยังคงเหลือสารให้ กลิน่ บางชนิดอยูใ่ นเนื ้อเม่าซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ สารที่ให้ กลิน่ เขียว

ABSTRACT
The purpose of the study was to identify type of volatile aroma compounds in four different
mao varieties (Fah-pra-tan, Kam-ta, Heuy-bang and San-home). The compounds were determined by
using Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Different mao varieties affected volatile aroma
compounds. The compounds which were found were divided into 5 groups: esters, aldehydes,
ketone, terpenoids and alcohol. The main volatile compounds were qualified in the form of % peak
area contribution. It found that Fah-pra-tan contained 2-pentanone, (±)-3-carene and 1-hexanol
(citrusy, greeny); Kam-ta contained 2-hexanal, 2-pentanone, (±)-3-carene, 1-hexanol and phenol
(citrusy, greeny, astringency); Heuy-bang contained 1-hexanal, 2-hexenal, ethyl hexanoate and, (±)3-carene (greeny, fruity, citrusy); San-home contained 2-pentanone and 1-hexanol (greeny). Most of
aroma compounds was extracted into the juice with fruity and floral notes, and greeny note remained
in the pulp.

Key Words: mao, volatile aroma compounds
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คํานํา
กลิ่นของผลไม้ แต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ และเป็ นคุณลักษณะสําคัญที่จะสร้ างความประทับใจ
และการยอมรับของผู้บริ โภค ผลไม้ แต่ละชนิดจะสร้ างสารให้ กลิ่นทั้งชนิดและปริ มาณที่แตกต่างกันไป ขึ ้นกับ
ลักษณะทางพันธุกรรมระดับความสุก สภาวะแวดล้ อม วิธีการจัดการในแปลงปลูก การเก็บผลผลิต และการขนส่ง
(Muna et al., 2013) สารให้ กลิ่นหลักในผลไม้ ประกอบด้ วยกลุ่มของเอสเทอร์ แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน
แล็กโทน เทอร์ พีนอยด์ และอโพแคโรทีนอยด์ (apocarotenoids) โดยการสังเคราะห์ผ่านวิถีการย่อยสลายทาง
ชีวเคมีของไขมัน กรดแอมิโน เทอร์ พีนอยด์ และแคโรทีนอยด์ (Schwab et al., 2008) กลิ่นของผลไม้ จึงเป็ นความ
ผสมผสานที่ซบั ซ้ อนของสารที่ระเหยได้ หลายชนิดร่ วมกันโดยอาจพบสารชนิดเดียวกันในผลไม้ หลายๆ ชนิดแต่มี
ในปริ มาณที่แตกต่างกันไป (Sanz et al., 1997; Schwab et al., 2008) เม่าหรื อมะเม่า ชื่อวิทยาศาสตร์
Antidesma thwaitesianum อยู่ใน Family Euphorbiaceae และ subfamily Phyllanthaceae เป็ นผลไม้ ตระกูล
เบอร์ รี (Hoffmann, 2005) นิยมปลูกกันมากในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพได้ มากกว่า 120 ตันต่อปี (คณพ, 2551) มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้ วยวิตามินบี1 บี2
ซี และอี กรดแอมิโนที่จําเป็ นต่อร่ างกายถึง 18 ชนิด (กองวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ, 2547) และสารต่อต้ านอนุมลู
อิสระ (ลัดดาวัลย์ และคณะ, 2554) มีกลิ่นหอมที่เป็ นเอกลักษณ์ เพราะมีสารให้ กลิ่นที่สําคัญหลายชนิดและ
แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์เม่า ซึ่งปั จจุบันมีงานวิจัยด้ านการตรวจวิเคราะห์สารให้ กลิ่นในผลเม่าไม่มากนัก
งานวิจยั ฉบับนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและองค์ประกอบของสารให้ กลิ่นของผลเม่าสายพันธุ์ตา่ งๆ ที่นิยม
ปลูกกันมาก ผลการวิจยั สามารถใช้ เป็ นแนวทางแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการคัดเลือกสายพันธุ์ผลเม่า
เพื่อการบริ โภคสด และการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ให้ ตรงตามความต้ องการของตลาดต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ างนํา้ เม่ า
เก็บผลเม่าที่ปลูกในเขตอําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จํานวน 4 สายพันธุ์ คือ ฟ้าประทาน ห้ วยบาง
คําตา และแสนโฮม ซึง่ เป็ นพันธุ์ที่นิยมใช้ บริ โภคสดและแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ คัดเลือกผลที่มีสีแดงดํา ล้ างผลเม่า
ด้ วยนํ ้า แล้ วบีบคั้นนํ ้าเม่าด้ วยเครื่ องบีบคั้นนํ ้าผลไม้ แบบไฮดรอลิค (ดัดแปลงจาก Jitjaroen, 2007) เก็บแยกส่วน
นํ ้าเม่าและเนื ้อเม่า (กากที่ได้ จากการคั้นนํ ้า)
การวิเคราะห์ สารให้ กลิ่น
เตรี ยมตัวอย่างเป็ น 2 ส่วนคือ นํ ้าเม่าปริ มาตร 10 มิลลิลิตร และเนื ้อเม่าปริ มาณ 5 กรัม ใส่ในขวดแก้ ว
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ เทคนิค
ขนาด 20 มิลลิลิตร ปิ ดฝา บ่มตัวอย่างที่อณ
Headspace solid phase microextraction ไฟเบอร์ ชนิด Polydimethylsiloxane ขนาดความหนาของฟิ ล์ม 100
ไมโครเมตร นํ าไปวิเคราะห์หาชนิดของสารให้ กลิ่นระเหยด้ วยเครื่ องแก๊ สโครมาโตกราฟี แมสสเปกโตรมิเตอร์
(7890A, Hewlett Packard, Agilent) ฉีดตัวอย่างเข้ าเครื่ องด้ วยระบบสุญญากาศ (G1888A, Agilent) ปริ มาตร 10
ไมโครลิตร ใช้ คอลัมน์ชนิด DB5ms (0.25 มิลลิเมตร x 30 เมตร x 0.25 ไมโครเมตร) ใช้ แก๊ สฮีเลียมเป็ นเฟส
เคลื่อนที่ อัตราการเคลื่อนที่ 1 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิขาเข้ า 160 องศาเซลเซียส อุณหภูมิส่วนตู้อบเริ่ มต้ นที่
35 องศาเซลเซียส คงไว้ เป็ นเวลา 20 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 250 องศาเซลเซียส ในอัตรา 25 องศา
เซลเซียสต่อนาที คงไว้ เป็ นเวลา 15 นาที ใช้ ดีเทคเตอร์ ชนิด Mass Selective Detector (5975C, Agilent)
750
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อุณหภูมิ quadrupole 250 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ mass ion source 150 องศาเซลเซียส เปรี ยบเทียบ mass
spectra ของตัวอย่างที่นํามาวิเคราะห์โดยใช้ libraries search ของ W8N05ST และ NIST08 (Agilent
Technologies, 2007) รายงานผลชนิดของสารให้ กลิ่นเป็ นกลุ่ม แต่ละกลุม่ แสดงผลเป็ นร้ อยละของ peak area
contribution (คํานวณเป็ นร้ อยละของสารให้ กลิน่ ทุกชนิดที่ตรวจพบโดยเปรี ยบเทียบในแต่ละสายพันธุ์)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาชนิดสารให้ กลิน่ ระเหยในผลเม่าจํานวน 4 สายพันธุ์ ได้ แก่ ฟ้าประทาน คําตา แสนโฮม และ
ห้ วยบาง ทั้งในส่วนของนํ ้าเม่าและเนื ้อเม่า พบว่า สายพันธุ์เม่ามีผลต่อชนิดและปริ มาณของสารให้ กลิ่นระเหย
สามารถแบ่งโครมาโตแกรมของสารให้ กลิ่นระเหยได้ เป็ น 5 กลุม่ คือ เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน เทอร์ พีนอยด์ และ
แอลกอฮอล์ และมีคา่ %peak area contribution แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และส่วนที่รับประทานได้ ของผล
เม่า (Figure 1) ดังนี ้
ผลเม่าสายพันธุ์ฟ้าประทาน ประกอบด้ วยสารให้ กลิ่นจํานวน 12 ชนิด แบ่งเป็ นที่พบในนํ ้าเม่าจํานวน 8
ชนิด ได้ แก่ 2-pentanone, α-limonene, β-ocimene, α-terpinene, (±)-3-carene, β-pinene, -calacorene
และ 1-hexanol และเนื ้อเม่าจํานวน 7 ชนิด ได้ แก่ 1-hexanal, 2-hexenal, hexyl acetate, octanal, 2pentanone, (±)-3-carene และ 1-hexanol
ผลเม่าสายพันธุ์คําตา ประกอบด้ วยสารให้ กลิ่นจํานวน 13 ชนิด แบ่งเป็ นที่พบในนํ ้าเม่าจํานวน 9 ชนิด
ได้ แก่ 2-hexenal, α-limonene, limonene, β-ocimene, α-terpinene, (±)-3-carene, α-calacorene, 1hexanol และ phenol และเนื ้อเม่าจํานวน 6 ชนิด ได้ แก่ 1-hexanal, 2-hexenal, octanal, nonanal, 2pentanone และ (±)-3-carene
ผลเม่าสายพันธุ์ห้วยบาง ประกอบด้ วยสารให้ กลิ่นจํานวน 10 ชนิด แบ่งเป็ นที่พบในนํ ้าเม่าจํานวน 5
ชนิด ได้ แก่ ethyl hexanoate, α-limonene, α-terpinene, (±)-3-carene และ α-calacorene และเนื ้อเม่าจํานวน
6 ชนิด ได้ แก่ 1-hexanal, 2-hexenal, ethyl hexanoate, octanal, nanonal และ (±)-3-carene
ผลเม่าสายพันธุ์แสนโฮม ประกอบด้ วยสารให้ กลิ่นระเหยจํานวน 11 ชนิด แบ่งเป็ นที่พบในนํ ้าเม่าจํานวน
9 ชนิด ได้ แก่ 1-hexanal, 2-hexenal, α-limonene, β-ocimene, α-terpinene, (±)-3-carene, α-terpinolene,
α-calacorene และ 1-hexanol และเนื ้อเม่าจํานวน 5 ชนิด ได้ แก่ 1-hexanal, 2-hexenal, octanal, 2pentanone และ (±)-3-carene
เมื่อพิจารณาแยกสารประกอบเป็ นกลุม่ และเทียบค่า %peak area contribution แยกตามสายพันธุ์ ดัง
แสดงใน Table 1 พบว่าสารประกอบหลักของกลุม่ hexanol ได้ แก่ 1-hexanal และ 2-hexenal โดยพบในส่วน
ของเนือ้ เม่าในสายพันธุ์ห้วยบางสูงถึง 71.75 และ 17.67 ตามลําดับ สารทั้งสองชนิดนีเ้ ป็ นสารที่ให้ กลิ่นเขียว
(Kakiuchi and Ohmiya, 1991) มักพบในผลไม้ ที่ยงั ไม่สกุ สารนี ้จะลดลงเมื่อผลเริ่ มสุก เกิดจากการย่อยสลาย
ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวด้ วยเอนไซม์ (Paillard and Rouri, 1984) และยังเกิดได้ จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรด
ไขมันกลุม่ ไลโนเลอิกและไลโนเลนิก โดยมีเอนไซม์ lipoxygenase เป็ นตัวเร่ ง ในช่วงที่ทําการบดคั้นนํ ้าผลไม้ เช่น
ในระหว่างการทํานํ ้าแอปเปิ ล (Paillard and Rouri, 1984) แสดงให้ เห็นว่าเม่าสายพันธุ์ห้วยบางมีกลิ่นเขียวสูง
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กว่าสายพันธุ์อื่น โดยการที่พบกลุม่ hexanol ในเม่าที่สกุ เนื่องจากในการบีบนํ ้าเม่าได้ ทําการบีบเม่าทั้งผลจึงทําให้
มีสารจําพวก hexanol ซึง่ ให้ กลิน่ เขียวออกมาจากเมล็ดเม่าด้ วย
เอสเทอร์ เป็ นสารให้ กลิ่นระเหยหลักที่ให้ กลิ่นของดอกไม้ และผลไม้ นานาชนิด พบเอสเทอร์ หลัก 2 ชนิด
คือ hexyl acetate และ ethyl hexanoate โดยพบ hexyl acetate เล็กน้ อยเฉพาะในเนื ้อเม่าสายพันธุ์ฟ้าประทาน
ส่วน ethyl hexanoate พบมากในนํ ้าและเนื ้อเม่าสายพันธุ์ห้วยบางเท่านั้น มักพบ hexyl acetate เป็ นเอสเทอร์
หลักในผลไม้ เช่น พีช และแนคทารี น (Wang et al., 2009) และให้ กลิ่นสตรอเบอร์ รีในผลองุ่น (Buratti et al.,
2006; Komes et al., 2005)
แอลดีไฮด์เป็ นสารที่ให้ กลิ่นระเหยของกลิ่นเขียว ผักผลไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ตระกูลส้ ม และกลิ่นเนือ้ สัตว์
(Hognadottir and Rouseff, 2003) พบแอลดีไฮด์หลัก 2 ชนิด คือ octanal และ nonanal โดยมีคา่ %peak area
contribution ของ octanal ในเนื ้อเม่าทุกสายพันธุ์ตํ่ามาก คือ 0.92-1.96 และพบ nonanal เฉพาะในเนื ้อเม่าสาย
พันธุ์ห้วยบางและคําตา คือ 6.52 และ 4.95 ในปริ มาณใกล้ เคียงกัน
คีโทน เป็ นสารที่ให้ กลิ่นระเหยของผลไม้ (Nykänen and Nykänen, 1983) ผลการศึกษาพบคีโทน 1
ชนิดคือ 1-pentanone มี %peak area contribution สูงมาก ในเนื ้อเม่าสายพันธุ์แสนโฮม คําตา และฟ้าประทาน
คือ 87.36, 77.44 และ 24.66 ตามลําดับ ส่วนในนํ ้าเม่าพบเฉพาะในสายพันธุ์ฟ้าประทานคือ 51.33 คีโทนบาง
ชนิดจะให้ กลิ่นเฉพาะของผลไม้ เช่น γ และ δ–decalactone จะให้ กลิ่นของพีช ในขณะที่คีโทนชนิดอื่นจะให้ กลิ่น
ของดอกไม้ และผลไม้ (Horvat et al., 1990)
เทอร์ พีนอยด์เป็ นสารที่ให้ กลิ่นของผลไม้ ผลการศึกษาพบเทอร์ พีนอยด์จํานวน 8 ชนิดคือ α-limonene,
limonene, β-ocimene, α-terpinene, (±)-3-carene, α-terpinolene, β-pinene, และ-calacorene สารกลุม่
เทอร์ พีนอยด์ทั้งหมดนี ้มี %peak area contribution สูงในนํ ้าเม่าทุกสายพันธุ์ คือ 30.83-62.13 นํ ้าเม่าสายพันธุ์
ฟ้าประทานมีปริ มาณสูงกว่าสายพันธุ์คําตา แสนโฮม และห้ วยบาง ตามลําดับ โดยพบ α-limonene, β-ocimene,
α-terpinene, β-pinene และ α-calacorene มีปริ มาณสูงสุดในนํ ้าเม่าสายพันธุ์ฟ้าประทาน ส่วน limonene พบ
เฉพาะในนํ ้าเม่าสายพันธุ์คําตา และ (±)-3-carene พบในนํ ้าเม่าและเนื ้อเม่าทุกสายพันธุ์ โดยพบมากที่สดุ ในนํ ้า
เม่าสายพันธุ์ฟ้าประทานคําตา และห้ วยบาง มักพบเทอร์ พีนอยด์ในผลไม้ หลายชนิด เช่น linalool ให้ กลิ่นของพีช
และแนคทารี น และมีความเข้ มข้ นสูงขึ ้นในระยะที่ผลเริ่ มสุก (Horvat et al., 1990) พบ (±)-3-careneสูงใน
มะม่วงพันธุ์ Tommy Atkins (Malundo et al.,1997) พบ -terpinolene, -3-carene, D-limonene, terpinene, และ -pinene ซึง่ ให้ กลิ่นหอมของดอกไม้ และกลิ่นต้ นสนในมะม่วงสายพันธุ์โชคอนันต์ (พิริยา และ
บุศราภรณ์, 2550) และพบ D-limonene ในองุ่นสายพันธุ์ Alexandria Rocha (Ribereau-Gayon et al., 1975)
ชี ้ให้ เห็นว่าเทอร์ พีนอยด์เป็ นสารให้ กลิ่นระเหยหลักที่พบในเม่าทุกสายพันธุ์ และเป็ นไปได้ ว่าอาจเป็ นสารสําคัญที่
ให้ กลิน่ ผลไม้ และดอกไม้ แก่ผลเม่า
แอลกอฮอล์ เป็ นสารให้ ก ลิ่ น ของหญ้ าเขี ย วสดและกลิ่ น หวาน (Russell, 2006) ผลการศึ ก ษาพบ
Alcohol 1 ชนิดคือ 1-hexanol และมี %peak area contribution เมื่อเปรี ยบเทียบของแต่ละสายพันธุ์แล้ ว
ค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะในนํ ้าเม่าสายพันธุ์แสนโฮม และเนื ้อเม่าสายพันธุ์ฟ้าประทาน คือ 62.10 และ 49.39
ตามลําดับ แต่ไม่พบในเม่าสายพันธุ์ห้วยบางเลย และมีอัตราส่วนค่อนข้ างใกล้ เคียงกันในสายพันธุ์คําตา ฟ้า
ประทาน และแสนโฮม นอกจากนี ้ยังมีสารประกอบฟี นอลซึง่ เป็ นสารที่พบบนผิวและเมล็ด พบว่าผลเม่ามี %peak
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area contribution คือ 15.44 โดยพบเฉพาะในนํ ้าเม่าสายพันธุ์คําตาเท่านั้น มักพบสารกลุม่ นี ้เช่นกันในองุ่นแดง
ซึง่ มีสารประกอบฟี นอลหลักคือ ฟลาโวนอยด์ เช่น ฟลาโวนอล แอนโทไซยานิน แทนนิน และคาเทชิน (Mattivi et
al., 2006)

Figure 1 GC-chromatograms of volatile aroma compounds extracted from (a) mao juiceand (b)
mao pulp

สรุ ป
ผลการศึกษาชีใ้ ห้ เห็นว่าผลเม่ามีชนิดของสารให้ กลิ่นระเหยที่มีความแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ มี
จํานวนชนิดสารให้ กลิ่นที่พบในนํ ้าเม่ามากกว่าในเนื ้อเม่า โดยหลังจากการคั้นนํ ้าเม่าแล้ วสารให้ กลิ่นส่วนใหญ่ถกู
สกัดออกมาอยู่ในนํ ้าเม่าได้ มากซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสารกลุ่มที่ให้ กลิ่นผลไม้ และดอกไม้ และยังคงเหลือสารให้ กลิ่น
บางชนิดอยู่ในเนื ้อเม่าซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่ให้ กลิ่นเขียว อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่เกี่ยวข้ อง
กับ ชนิ ดและปริ มาณสารให้ กลิ่นต่างๆ ได้ แก่ ระดับความสุก แหล่งที่ ปลูก ระดับความสุกในขณะที่ เก็ บเกี่ ยว
กระบวนการแปรรูป การเก็บรักษา และวิธีการทําให้ สกุ หรื อการบ่ม (Malundo et al. 1997) โดยผลการศึกษาทํา
ให้ ทราบชนิดสารให้ กลิ่นเฉพาะที่พบในผลเม่าทั้ง 4 สายพันธุ์ และเป็ นข้ อมูลเบือ้ งต้ นสําหรั บนักวิชาการและ
ผู้ประกอบการในการคัดเลือกสายพันธุ์เม่าที่ เหมาะสมในการปลูก เพื่ อรองรั บความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่
ต้ องการบริ โภคสด และอุตสาหกรรมแปรรูปเม่าให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ สามารถควบคุมชนิดของสารให้ กลิ่นรสที่
พึงประสงค์และไม่เป็ นที่พึงประสงค์ในผลเม่าที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ในระหว่างการแปรรู ป อย่างไรก็ตาม
ควรศึกษาเพิ่มเติมด้ านปริ มาณความเข้ มข้ นของสารให้ กลิ่นที่พบในเม่าแต่ละสายพันธุ์ ร่ วมกับการประเมิ น
คุณลักษณะกลิ่นรสและความเข้ มทางประสาทสัมผัส และศึกษาสายพันธุ์เม่าอื่ นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ เกิดความ
หลากหลายและเป็ นทางเลือกมากขึ ้น
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octanal

nonanal
Ketone
2-pentanone
Terpenoids
α-limonene
limonene
β-ocimene
α-terpinene
(±)-3-carene
α-terpinolene
β-pinene
α-calacorene
Alcohol
1-hexanol
Phenol

23.26

24.53

754

14.24
27.17

23.61
25.33
23.87
24.32
24.47
25.59
25.68
27.43

4.24

2-hexenal

Esters
hexyl acetate
ethyl hexanoate
Aldehydes
1-hexanal

Compounds

12.28

8.26

23.42
23.20

Retention
time

11.95
-

5.34
1.28
5.34
17.08
4.48
3.20

51.33

-

-

-

-

-

41.61
15.44

6.21
8.28
4.35
8.28
26.92
8.09

-

-

-

4.35

-

-

-

15.44
2.21
29.41
15.44

-

-

-

-

-

29.41

62.10
-

6.42
2.57
6.42
5.78
5.14
4.50

-

-

-

2.57

4.50

-

Juice (peak area contribution)
Fah-pra-tan Kam-ta Heuy-bang San-home

49.39
-

2.32
-

24.46

-

1.16

1.74

16.27

4.65
-

-

1.41
-

77.44

4.95

1.80

7.65

6.75

-

-

0.20
-

-

6.52

1.96

17.67

71.75

1.96

-

0.92
-

87.36

-

0.92

6.97

3.83

-

Pulp (peak area contribution)
Fah-pra-tan Kam-ta Heuy-bang San-home
Aroma description
(Leffingwell and Associates, 1985)

cut grass, sweet
phenol, astringent

licorice, green, citrus, ethereal, fruity
citrus, orange, fruity, peel
citrus, herbaceous
gasoline, ethereal, fruity, lemon
citrus, orange peel
woody, fruit, sweet, pine, slightly anise
musty, green, sweet, pine, resin, turpentine, woody
dry wood

ether, fruit

green, fruit, floral, sweet, melon, lavender, citrus fruit

lemon, stew, rancid, soapy, citrus, green, flower, fruit,

green, banana

green, fruity, corn, tallowy, fishy, grassy, herbs, leave

fruity, spicy, rubbery, tobacco, citrus, green, herbs
fruity, strawberry, anise, wine, gum, sweet

Table 1 Percentage of peak area contribution among four different mao varieties extracted from mao juice and mao pulp
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สารให้ ความคงตัวที่เหมาะสมต่ อคุณภาพของไวน์ ลนิ ้ จี่
Stabilizing Agents Appropriated for Lychee Wine Quality
วันเพ็ญ จิตรเจริญ1* นราทิพย์ คิดคร่ อง1 และ วิรัญญา กันทวงศ์1
Wanphen Jitjaroen1*, Naratip Kidkrong1 and Wiranya Kanthawong1

บทคัดย่ อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ สารให้ ความคงตัวแบบผสมที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ ลิ ้นจี่
แบ่งเป็ นการใช้ สารให้ เกิดความคงตัว 2 ชนิด คือ สารป้องกันออกซิเดชัน (โพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟต์ (KMS)
0.06 กรัมต่อลิตร และสารผสมของ KMS และกรดแอสคอร์ บิก (1:1) 0.12 กรัมต่อลิตร) และสารช่วยตกตะกอน
(เบนโทไนต์ (0 และ 1 กรัมต่อลิตร) และโพลิไวนิลโพลีไพรอลิดอล (PVPP) 0, 0.4 และ 0.8 กรัมต่อลิตร) พบว่า
ไวน์ มี ความคงตัวที่ อุณหภูมิสูงโดยประเมิ นจากไม่มี ตะกอนเมื่ อทดสอบด้ วยความร้ อน และมี ความคงตัวที่
อุณหภูมิตํ่าอยู่ในระดับปานกลางถึงดี โดยประเมินจากค่าการนําไฟฟ้าก่อนและหลังการทดสอบที่อุณหภูมิตํ่า
เมื่อบ่มผ่านไปเป็ นเวลา 6 เดือน ไวน์ทกุ ตัวอย่างที่ใช้ สารช่วยตกตะกอนมีคา่ ความขุ่นลดลงแต่ยงั สูงกว่าเกณฑ์ที่
เหมาะสม โดยการใช้ KMS ร่ วมกับ PVPP 0.4 กรัมต่อลิตร และการใช้ สารผสมของ KMS และกรดแอสคอร์ บิก
ร่ วมกับเบนโทไนต์ 1 กรัมต่อลิตร มีผลทําให้ อตั ราการเกิดสีนํ ้าตาลของไวน์ลิ ้นจี่ตํ่าสุด คือ 0.772 และ 0.804
ตามลําดับ

ABSTRACT
The research was to study stabilizing agents which appropriated for lychee wine production.
The use of 2 types of antioxidizing agent (0.06 g/L potassium metabisulphite (KMS), and the mixture
of 0.12 g/L KMS and ascorbic acid (1:1)), and 2 types of fining agent (0, 1 g/L bentonite, and 0, 0.4
and 0.8 g/L polyvinylpolypyrrolidone (PVPP)) were determined. It found that the samples were stable
at high temperature resulting from not precipitation by heat stability test. The samples were stable
moderately to good level at low temperature resulting from conductivity value difference between
before and after cold stability test. The turbidity decreased gradually during aging for six months but
still higher than an appropriate level. The addition of KMS with 0.4 g/L PVPP, and mixture of KMS,
ascorbic acid together with 1 g/L bentonite had less browning potential at 0.772 and 0.804,
respectively.

Key Words: stabilizing agent, lychee wine, potassium metabisulphite, ascorbic acid, bentonite, polyvinylpolypyrrolidone
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คํานํา
ผลลิ ้นจี่สกุ มีกลิน่ หอมเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ มีปริ มาณนํ ้าตาลและกรดทั้งหมดค่อนข้ างสมดุลสําหรับการ
หมักไวน์ แต่เนื่องจากในไวน์ลิ ้นจี่มีสารต่างๆ เป็ นส่วนประกอบอยู่มาก เช่น คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน พอลิฟีนอล
และรงควัตถุ เมื่อบ่มไวน์ลิ ้นจี่เป็ นเวลานานอาจทําให้ คณ
ุ ภาพไม่คงตัวจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความขุ่นจากโปรตีน
และคาร์ โบไฮเดรตเมื่อเก็บที่อณ
ุ หภูมิสงู การเกิดผลึกของโพแทสเซียมไบทาร์ เทรตบริ เวณก้ นขวดหรื อจุกคอร์ กเมื่อ
เก็บที่อุณหภูมิตํ่า และจะเปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาลได้ ง่ายเมื่อบ่มเป็ นเวลานานขึ ้น จากผลการศึกษาของรุ่ งเรื องรัตน์
และจันจิรา (2558) ในไวน์ลิ ้นจี่ที่ไม่ได้ ผา่ นการใช้ สารให้ ความคงตัว พบว่าเมื่อบ่มเป็ นเวลา 6 เดือน ไวน์ยงั คงมีคา่
ความขุน่ สูงอยูใ่ นช่วง 5.02-8.27 NTU จึงควรทําการปรับปรุงคุณภาพของไวน์ให้ มีความคงตัวก่อนการบรรจุ
ดังนั้นงานวิจัยนี ้จึงได้ ทําการศึกษาการใช้ สารให้ ความคงตัวผสมของสารป้องกันออกซิเดชันคือ KMS
และกรดแอสคอร์ บิก ร่ วมกับสารช่วยตกตะกอน คือ เบนโทไนต์ซงึ่ มีสมบัติจบั กับสารประเภทโปรตีน และ PVPP
ซึ่งมีสมบัติจบั กับพอลิฟีนอล เพื่อทําให้ ไวน์มีความใสและคงตัวในระหว่างการบ่มหรื อเก็บรักษา และชะลอการ
เกิดปฏิกิริยาสีนํ ้าตาล (วันเพ็ญ, 2556) เพื่อให้ ได้ ไวน์ที่มีคณ
ุ ภาพดีและมีความคงตัวสูงภายหลังการบรรจุแล้ ว

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. เตรี ยมนํา้ ลิน้ จี่
นําลิ ้นจี่พนั ธุ์ฮงฮวยผลสุกจัดที่จดั หาได้ จากอ.พาน จ.เชียงราย เก็บผลในพ.ศ.2557 คว้ านและบีบคั้นด้ วย
เครื่ องบีบแยกกากแบบไฮดรอลิก วิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี ดังนี ้ ค่าพีเอช ปริ มาณกรดทั้งหมด (เทียบกับกรดซิ
ตริ ก) โดยวิธีการไทเทรต ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทั้งหมดโดยใช้ เครื่ องวัดปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ปริ มาณ
แอลกอฮอล์โดยใช้ เครื่ องอี บูลิโอมิเตอร์ ปริ มาณนํ า้ ตาลรี ดิวซ์ โดยวิธีเลนและอี นอน ปริ มาณไนโตรเจนที่ยีสต์
สามารถย่อยได้ (Yeast Assimilable Nitrogen, YAN) โดยวิธีฟอร์ มลั ไทเทรชัน (Iland et al., 2004)
2. เตรี ยมนํา้ หมักสําหรั บทําไวน์ ลนิ ้ จี่
ปรับนํ ้าลิ ้นจี่ให้ มีปริ มาณกรด 1 กรัมต่อลิตร ค่า YAN 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และนํ ้าตาล 220 กรัมต่อลิตร
เติมเอนไซม์เพกทิเนส 0.01 กรัมต่อลิตร และยีสต์ S. cerevesiae สายพันธุ์การค้ า V1116 ร้ อยละ 0.03 ของนํ ้า
หมัก ตามลําดับ (ดัดแปลงจากรุ่งเรื องรัตน์และจันจิรา, 2558)
จากนั้นเติมสารป้องกันออกซิเดชันตามปริ มาณที่ต้องการศึกษา 2 ชนิด จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเติม
ก่อนการหมัก (KMS 0.06 กรัมต่อลิตร หรื อสารผสมของ KMS และกรดแอสคอร์ บิก (1:1) 0.12 กรัมต่อลิตร)
โดยเฉพาะตัวอย่างที่เติม KMS ให้ เติมเบนโทไนท์ 2 ระดับ (0 และ 1 กรัมต่อลิตร) ก่อนนําไปหมักที่ 20 oซ
จนกระทัง่ ยุติการหมัก จึงเติมสารป้องกันออกซิเดชันที่ต้องการศึกษาเป็ นครั้งที่สอง (KMS 0.06 กรัมต่อลิตร หรื อ
สารผสมของ KMS และกรดแอสคอร์ บิก (1:1) 0.12 กรัมต่อลิตร) บ่มที่ 16-18 oซ เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
จากนั้นเติม PVPP ตามปริ มาณที่ต้องการศึกษา (3 ระดับ คือ 0, 0.4 และ 0.8 กรัมต่อลิตร) เป็ นเวลา 2
สัปดาห์ แยกส่วนใสใส่ในขวดใหม่ แล้ วปิ ดทับด้ วยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ บ่มเป็ นเวลา 1 เดือน นําไปตรวจสอบ
หาความสามารถในการเกิดสีนํ ้าตาลในข้ อ 4 และบ่มเป็ นเวลา 6 เดือน สําหรับตรวจสอบความคงตัวในข้ อ 3.13.4
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วิ เ คราะห์ คุณ ภาพตัว อย่ า งไวน์ ห ลัง ยุติก ารหมัก เช่ น เดี ย วกับ ข้ อ 1 และเพิ่ ม เติม อัต ราการสร้ างก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในระหว่างการหมัก โดยการชัง่ นํ ้าหนักขวดหมักทุกวัน คํานวณในรู ปของกรัมต่อลิตรต่อวัน
(Bely et al., 1990)
3. ตรวจสอบความคงตัวของไวน์ ลนิ ้ จี่
นําเฉพาะตัวอย่างไวน์ที่ผ่านการหมักในข้ อ 2 เฉพาะตัวอย่างที่เติมสารป้องกันออกซิเดชันด้ วย KMS
และได้ ทําการตกตะกอนด้ วยเบนโทไนต์ 2 ระดับ และ PVPP 3 ระดับ ซึง่ ผ่านการบ่มเป็ นเวลา 6 เดือนแล้ วในข้ อ 2
รวม 6 สิง่ ทดลอง มาทําการตรวจสอบคุณภาพ (Iland et al., 2004) ดังนี ้
3.1 วัดค่าความขุ่น (Turbidity) โดยนําตัวอย่างไวน์ 10 มิลลิลิตร วัดค่าความขุ่น โดยใช้ เครื่ องวัดความ
ขุ่น (Turbidity meter) ทุก 1 เดือน เป็ นเวลา 6 เดือน หากผลการทดสอบมีคา่ ความขุ่นมากกว่า 1 NTU ควรหา
สาเหตุความไม่คงตัวในข้ อ 3.2 และ 3.3 ต่อไป
3.2 วัดค่าความคงตัวของไวน์ที่อณ
ุ หภูมิสงู (Heat stability test) โดยต้ มตัวอย่างไวน์ 10 มิลลิลิตร ที่
o
o
70-80 ซ เป็ นเวลา 5 นาที แล้ วเก็บที่ 4 ซ เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง หากตัวอย่างไม่ตกตะกอน แสดงว่าไวน์มีความคง
ตัวจากโปรตีน
3.3 การตกตะกอนด้ วยเอทิลแอลกอฮอล์ (Alcohol test) เติมแอลกอฮอล์เข้ มข้ นร้ อยละ 95 จํานวน 5
มิลลิลติ ร ลงในตัวอย่าง 5 มิลลิลติ ร เขย่าให้ เข้ ากัน แล้ วตั้งทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง หากตัวอย่างไม่
มีการตกตะกอน แสดงว่าไวน์มีความคงตัวจากคาร์ โบไฮเดรต
3.4 ความคงตัวของไวน์ที่อณ
ุ หภูมิตํ่า (Cold stability test) นําตัวอย่างไวน์ 50 มิลลิลิตร วางที่ 0 oซ เป็ น
เวลา 1 วัน แล้ วตั้งทิ ้งไว้ ให้ มีอณ
ุ หภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง สังเกตการตกผลึกของโพแทสเซียมไบทาร์ เทรต โดยการ
วัดค่าการนําไฟฟ้า และปริ มาณกรดทั้งหมดก่อนและหลังการวางตัวอย่างไว้ ที่ 0 oซ
4. ตรวจสอบความคงตัวของไวน์ จากการเกิดสีนํา้ ตาล
นําเฉพาะตัวอย่างไวน์ที่ผ่านการหมักและมีการเติมสารป้องกันออกซิเดชัน 2 ชนิด (KMS 0.06 กรัมต่อ
ลิตร และสารผสมของ KMS และกรดแอสคอร์ บิก (1:1) 0.12 กรัมต่อลิตร) ร่ วมกับการใช้ สารตกตะกอนคือเบนโท
ไนต์ 2 ระดับ (0 และ 1 กรัมต่อลิตร) และ PVPP 3 ระดับ (0, 0.4 และ 0.8 กรัมต่อลิตร) รวม 12 สิ่งทดลอง หลัง
ยุติการหมักแล้ วเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ มาทําการตรวจสอบอัตราการเกิดปฏิกิริยาสีนํ ้าตาล (browning potential)
โดยนํ าตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดสอบที่มีฝาปิ ดสนิ ท มาปิ ดทับด้ วยก๊ าซไนโตรเจนและออกซิเจน
ตามลําดับ บ่มที่อุ 55 oซ เป็ นเวลา 5 วัน จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความ
ยาวคลื่น 420 นาโนเมตร (Singleton and Kramling, 1997)
5. การวางแผนการทดลอง
ทดสอบคุณภาพทุกสิ่งทดลองจํานวน 3 ซํ ้า วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ ANOVA ที่มีแผนแบบสุม่ อย่าง
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design) และหาค่าความแตกต่างระหว่างสิ่งทดลองโดยใช้ Duncan’s
Multiple Range Test (Meilgaard et al., 2007)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. คุณภาพนํา้ ลิน้ จี่
ตัวอย่างนํ ้าลิ ้นจี่พนั ธุ์ฮงฮวยมีคา่ พีเอช 4.13 ปริ มาณกรดทั้งหมด 3.53 กรัมต่อลิตร ปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ ทั้งหมดร้ อยละ 12 นํ ้าตาลรี ดิวซ์ 109.76 กรัมต่อลิตร และค่า YAN 265.07 มิลลิกรัมต่อลิตร (Table 1)
ซึง่ มีคา่ YAN อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (ค่า YAN ตํ่าสุดควรอยู่ในช่วง 150-200 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) (Bely
et al., 1990) อย่างไรก็ตาม นํ ้าลิ ้นจี่ยงั มีปริ มาณกรดที่คอ่ นข้ างสูง จึงได้ ปรับด้ วยนํ ้าให้ มีปริ มาณกรดเหลือเพียง 1
กรัมต่อลิตร ส่งผลให้ นํ ้าหมักมีค่า YAN ลดลง จึงได้ ทําการปรับค่าYAN เป็ น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อให้ มี
ปริ มาณเพียงพอต่อการเจริ ญของยีสต์ในระหว่างการหมัก (ดัดแปลงจากรุ่งเรื องรัตน์และจันจิรา, 2558) คุณภาพ
ไวน์จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ลิ ้นจี่ที่ใช้ ในการผลิต เช่น ลิ ้นจี่สายพันธุ์ซาฮิ (Shahi) มีคา่ พีเอช 4.8 ปริ มาณ
กรดทั้งหมด 4.30 กรัมต่อลิตร และปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทั้งหมดร้ อยละ 17 นํ ้าตาลรี ดิวซ์ 269 กรัมต่อลิตร
(Kumar et al., 2008) พันธุ์ฮงฮวย จักรพรรดิ และกิมเจง มีคา่ พีเอช 4.51, 4.25 และ 4.76 ปริ มาณกรด 3.9, 4.1
และ 2.5 กรัมต่อลิตร และปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทั้งหมดร้ อยละ 17.93, 18.53 และ 17.87 ตามลําดับ
(Rattanapanone and Boonyakiat, 2000)
Table 1 Chemical composition of lychee juice1 based wine.


Quality
pH
TA3 (g/L)
TSS (%)
Reducing sugar (g/L)
YAN4 (mg N/L)
1

4.13
3.53
12.00
109.76
265.07

SD2

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

harvested in 2014,2standard and deviation, 3 Titratable acidity (ascitric acid), 4 Yeast Assimilable Nitrogen, N=3

Fermentation period (day)

Figure 1 Carbon dioxide production during lychee wine fermentation stabilized with antioxidizing and
fining agents.
2. คุณภาพการหมัก
การใช้ สารป้องกันการเกิดออกซิเดชันร่ วมกับสารช่วยตกตะกอนทุกชนิดไม่มีผลต่ออัตราการสร้ างก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในระหว่างการหมัก โดยทุกตัวอย่างมีปริ มาณใกล้ เคียงกันอยู่ในช่วง 86.17-87.43 กรัมต่อ
ลิตร (Figure1) ซึ่งมีแนวโน้ มไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอตั ราการสร้ างปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และได้
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ไวน์ที่มีคณ
ุ ภาพทางเคมีอยู่ในเกณฑ์ดี (Table 2) มีค่าพีเอช 3.73-3.98 ปริ มาณกรด 4.33-4.75 กรัมต่อลิตร
ของแข็งที่ละลายได้ ทั้งหมดร้ อยละ 5.40-6.13 และแอลกอฮอล์ร้อยละ 11.00-11.67 (โดยปริ มาตร) ซึง่ ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างสิง่ ทดลอง (p>0.05)
3. คุณภาพด้ านความคงตัวที่อุณหภูมิสูง
ความไม่คงตัวที่อุณหภูมิสูงมักปรากฏให้ เห็นเป็ นความขุ่นในไวน์ ซึ่งอาจเกิดได้ จากหลายสาเหตุ เช่น
โปรตีนและคาร์ โบไฮเดรต ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างไวน์มีความคงตัวที่อณ
ุ หภูมิสงู อันเนื่องมาจากโปรตีน โดย
ประเมินจากการที่ไวน์ทกุ ตัวอย่างไม่มีการตกตะกอนเมื่อให้ ความร้ อน ตัวอย่างไวน์ที่ใช้ เบนโทไนต์และ PVPP เมื่อ
บ่มไว้ เป็ นเวลา 6 เดือน ไวน์มีคา่ ความขุ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) คืออยู่ในช่วง 1.044.32 NTU โดยสูงกว่าค่าที่เหมาะสมเล็กน้ อย (1-2 NTU) (Bely et al., 1990)
ผลการทดสอบการตกตะกอนด้ วยแอลกอฮอล์ พบว่าไวน์มีตะกอนสีขาวแขวนลอยอยูเ่ ล็กน้ อย (Table 3)
แสดงว่าไวน์ตวั อย่างอาจมีอนุภาคของคาร์ โบไฮเดรตอยู่ เมื่อสังเกตค่าความขุ่นของตัวอย่างที่ผ่านการบ่มเป็ น
ระยะเวลา 6 เดือนแล้ ว ทุกตัวอย่างมีคา่ ลดลงหลังจากยุติการหมักอย่างต่อเนื่อง (Figure 2) จาก 13.74-20.35
NTU เป็ น 1.04-4.32 NTU ตามลําดับ ซึง่ มีคา่ ตํ่ากว่าการวิจยั ที่ผ่านมาของรุ่งเรื องรัตน์และจันจิรา (2558) ในไวน์
ลิ ้นจี่ที่ไม่ได้ ผา่ นการทําให้ คงตัวเมื่อบ่มเป็ นเวลา 6 เดือน ไวน์ยงั มีคา่ ความขุน่ สูงอยูใ่ นช่วง 5.02-8.27 NTU
Table 2 Chemical compositions of lychee wine stabilized with antioxidizing and fining agents.1
Antioxidizing
agents

Fining agents (g/L)
Bentonite
PVPP
0

KMS
0.06 g/L

0

0.4

TA
(g/L)

TSS
(%)

3.98 ± 0.11

4.65 ± 0.15b

5.93 ± 0.11 b,c,d

11.35 ± 0.05

3.73 ± 0.28

b

a,b,c

11.50 ± 0.26

b,c,d

11.63 ± 0.11
11.42 ± 0.32

4.73 ± 0.08

b

5.67 ± 0.11

0

0.8

3.73 ± 0.06

4.71 ± 0.08

5.87 ± 0.11

1

0

3.97 ± 0.02

4.33 ± 0.18 a

5.80 ± 0.00b,c,d

3.85 ± 0.03

b

1
1
0
KMS and
ascorbic acid
(1:1)
0.12 g/L

0

Alcoholns
(% vol.)

pHns

0
0

0.4
0.8
0
0.4
0.8

3.83 ± 0.09
3.82 ± 0.18
3.76 ± 0.16
3.81 ± 0.19

4.55 ± 0.08

b

4.66 ± 0.16

b

4.58 ± 0.07
4.75 ± 0.04

b

4.66 ± 0.14

b
b

a

11.63 ± 0.05

a,b,c

11.42 ± 0.41

a,b

11.63 ± 0.05

5.93 ± 0.30

b,c,d

11.67 ± 0.25

5.93 ± 0.11

b,c,d

11.53 ± 0.30

b,c,d

5.40 ± 0.20
5.73 ± 0.30

5.60 ± 0.20

1

0

3.83 ± 0.18

4.66 ± 0.14

5.93 ± 0.11

11.43 ± 0.15

1

0.4

3.85 ± 0.10

4.75 ± 0.11b

6.00 ± 0.20c,d

11.38 ± 0.02

4.70 ± 0.17 b
6.13 ± 0.23d
1
0.8
3.83 ± 0.09
1
after fermentation, ns in the same row followed by different letters are not significantly different (p>0.05)
a, b, c, d in the same row followed by different letters are not significantly different (p≤0.05)

11.00 ± 0.40

4. คุณภาพด้ านความคงตัวที่อุณหภูมิต่าํ
ความไม่คงตัวที่อณ
ุ หภูมิตํ่ามักปรากฏให้ เห็นเป็ นผลึกโพแทสเซียมไบทาร์ เทรตที่ก้นภาชนะเมื่อเก็บไว้ ที่
อุณหภูมิตํ่า ซึง่ เป็ นความไม่เสถียรของไวน์ทางด้ านกายภาพที่สําคัญที่สดุ (Ricardo and Curvelo-garcia, 2006)
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ทําการตรวจสอบความคงตัวที่อณ
ุ หภูมิตํ่าเมื่อเวลาบ่มผ่านไป 6 เดือน ตัวอย่างไวน์ที่มีการใช้ สารให้ ความคงตัว
แตกต่างกัน มีคา่ การนําไฟฟ้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) (Table 4) ตัวอย่างมีคา่ การนํา
ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 1130-1185 μS/cm หลังการทํา cold stability test มีคา่ ลดลงไม่มากนัก ชี ้ให้ เห็นว่าไวน์มีความ
คงตัวอยูใ่ นระดับปานกลางถึงดี (Guise et al., 2014) และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (ไวน์ขาวไม่ควรสูงกว่า 14001600 μS/cm) (Sophie, 2008) ดังนั้นในกระบวนการผลิตจึงไม่จําเป็ นต้ องนําไวน์ไปผ่านขั้นตอนการตกผลึกทาร์
เทรตก่อนการบรรจุ ซึง่ จะเป็ นการลดต้ นทุนในการผลิต
นอกจากนี ้หลังการทํา cold stability test ปริ มาณกรดของทุกตัวอย่างมีแนวโน้ มลดลงเหลือ 0.06-0.18
กรัมต่อลิตร (คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 1.27-3.86) ซึ่งในกรณีที่ไวน์มีความเป็ นกรดสูง ก็สามารถเพิ่มขั้นตอนการตก
ผลึกได้ เพื่อลดความเป็ นกรดของไวน์ นอกจากนีย้ ังเป็ นผลดีในการเตรี ยมนํา้ หมักให้ มีปริ มาณกรดสูงขึ ้น โดย
สามารถเพิ่มปริ มาณนํ ้าลิ ้นจี่มากขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ ไวน์มีกลิ่นหอมของผลไม้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตามควรพิจารณา
ร่วมกับปั จจัยอื่น เช่น สายพันธุ์ลิ ้นจี่ และปริ มาณกรดของนํ ้าลิ ้นจี่ที่จําเป็ นต้ องปรับก่อนเริ่ มทําการหมัก เป็ นต้ น
Table 3 Heat stability of lychee wine stabilized with fining agents after aging for six months.
Fining agents (g/L)

Heat stability test

Alcohol test

Bentonite
PVPP
0
0
n.d.1
slightly
slightly
0
0.4
n.d.
0
0.8
n.d.
slightly
1
0
n.d.
slightly
1
0.4
n.d.
slightly
1
0.8
n.d.
slightly
ns in the same row followed by different letters are not significantly different (p>0.05)
a, b, c, d in the same row followed by different letters are not significantly different (p≤0.05), 1not detected

Turbidityns
(NTU)
4.32 ± 0.90
3.76 ± 2.00
3.65 ± 2.05
1.57 ± 3.89
1.04 ± 3.56
2.39 ± 0.91

Table 4 Chemical compositions of lychee wine stabilized with fining agents after aging for six months.
ns
Conductivityns (μS/cm)
ΔTA
1
(g/L)
Before
After
ΔT
Stability level2
n.d.3
1162.67 ± 23.35 1117.33 ± 4.16 45.33 ± 19.22
0
0
good
0.09 ± 0.04
n.d.
1130.00 ± 19.97 1090.67 ± 44.06 39.33 ± 34.93
0
0.4
good
0.14 ± 0.12
0
0.8
n.d.
1158.33 ± 26.65 1107.00 ± 38.15 51.33 ± 44.79
medium
0.06 ± 0.08
n.d.
1169.33 ± 23.05 1126.67 ± 21.57 42.67 ± 42.71
1
0
good
0.13 ± 0.15
1
0.4
n.d.
1185.33 ± 18.14 1144.00 ± 35.38 41.33 ± 17.24
good
0.09 ± 0.11
1
0.8
n.d.
1177.67 ± 7.50 1113.00 ± 24.06 64.67 ± 31.56
medium
0.18 ± 0.12
ns in the same row followed by different letters are not significantly different (p>0.05)
1
difference between before and after cold test, 2< 30 very good, 30-50 good, 50-70 medium, > 70 low, 3not detected

Fining agents (g/L)
Bentonite PVPP

Cold stability
test

5. คุณภาพความคงตัวจากการเกิดสีนํา้ ตาล
ในระหว่างกระบวนการผลิต การบ่ม และการเก็ บบ่มไวน์ ขาว มักมี ปัญหาการเกิ ดสีนํา้ ตาลจากการ
ออกซิเดชันองค์ประกอบต่างๆ ของไวน์จนไม่เป็ นที่ยอมรับ จึงจําเป็ นต้ องมีการใช้ สารป้องกันการออกซิเดชันอย่าง
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เหมาะสม ทําการประเมินอัตราการเกิดสีนํ ้าตาลได้ โดยวัดปริ มาณรงควัตถุสีนํ ้าตาลในไวน์จากค่าการดูดกลืนแสง
ที่ 420 นาโนเมตร (Iland et al., 2004) พบว่า การใช้ สารป้องกันการเกิดออกซิเดชันร่ วมกับการใช้ สารทําให้ คงตัว
ที่แตกต่างกันมีผลต่ออัตราการเกิดสีนํ ้าตาลของไวน์ลิ ้นจี่ (p≤0.05) (Table 5) และมีคา่ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตัวอย่างที่ไม่ได้ เติมสารป้องออกซิเดชันเลย โดยการใช้ KMS ร่ วมกับ PVPP 0.4 กรัมต่อลิตร และการใช้ สารผสม
ของ KMS และกรดแอสคอร์ บิกร่ วมกับเบนโทไนต์ 1 กรัมต่อลิตร มีผลทําให้ อตั ราการเกิดสีนํ ้าตาลของไวน์ลิ ้นจี่
ตํ่าสุดคือ 0.772 และ 0.804 ตามลําดับ ซึ่ง KMS และกรดแอสคอร์ บิกมีคณ
ุ สมบัติในการป้องกันการเกิด
ออกซิเดชันในไวน์ นอกจากนี ้กรดแอสคอร์ บิกยังช่วยรักษากลิ่นของผลไม้ และมีความไวต่อการป้องกันการเกิด
ออกซิเดชันได้ ดีกว่า KMS (Wilkes, 2011) พบว่าตัวอย่างไวน์มีคา่ การเกิดสีนํ ้าตาลสูงกว่าไวน์ขาวที่ผลิตในเขตวิน
โฮเวอร์ เดอ (Vinho Verde) และดูโร (Douro) ของประเทศโปรตุเกส เมื่อเติมคาร์ บอกซิเมทิลเซลลูโลส กัมอารบิก
กรดเมแททาร์ ทาริ ก และแมนโนโปรตีน ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.002-0.061 (Guise et al., 2014)

Figure 2 Turbidity of lychee wine stabilized with fining agents after aging for six months.
Table 5 Browning potential of lychee wine stabilized with antioxidizing and fining agents after aging
for six months.
Antioxidizing agents

KMS
0.06 g/L

KMS and ascorbic acid
(1:1) 0.12 g/L

Fining agents (g/L)

Browning potential

Bentonite
0
0

PVPP
0
0.4

0
1
1
1
0
0

0.8
0.4
0.8
0
0.4

0.833 ± 0.02b,c,d
0.881 ± 0.02d,e
0.824 ± 0.01b,c
0.865 ± 0.002c,d,e
0.836 ± 0.005b,c,d
0.843 ± 0.01b,c,d

0

0.8

0.832 ± 0.0005b,c,d

1
0
1
0.4
1
0.8
ns in the same row followed by different letter are not significantly different (p>0.05)
a, b, c, d in the same row followed by different letter are not significantly different (p≤0.05)
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0.901 ± 0.07e
0.772 ± 0.03a

0.804 ± 0.001a,b
0.854 ± 0.002c,d
0.836 ± 0.005b,c,d
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สรุ ป
ไวน์ลิ ้นจี่มีความคงตัวที่อณ
ุ หภูมิสงู โดยประเมินจากตัวอย่างไม่มีการตกตะกอนของโปรตีนจากการทํา
heat stability test แต่ยงั มีตะกอนของคาร์ โบไฮเดรตอยู่เล็กน้ อยโดยประเมินจาก alcohol test ไวน์ยงั มีคา่ ความ
ขุ่นสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม ไวน์ยงั มีความคงตัวที่อุณหภูมิตํ่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี โดยประเมินจากไม่มี
การตกผลึกของโพแทสเซียมไบทาร์ เทรตจากการทํา cold stability test และมีค่าการนําไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไม่
มาก การใช้ KMS ร่ วมกับ PVPP 0.4 กรัมต่อลิตร และการใช้ สารผสมของ KMS และกรดแอสคอร์ บิกร่ วมกับเบน
โทไนต์ 1 กรัมต่อลิตร มีผลทําให้ อตั ราการเกิดสีนํ ้าตาลของไวน์ตํ่าสุด ซึง่ ควรทําการวิจยั ต่อเนื่องในด้ านระยะเวลา
การบ่มที่ทําให้ ไวน์มีคา่ ความขุน่ อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสม และผลกระทบต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส
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ผลของสารสกัดจากสาหร่ายผมนางต่อคุณลักษณะของไส้กรอกปลาอิมัลชัน
Effect of Gracilaria fisheri Extract on Characteristics of Fish Emulsion Sausage
ภัทิรา สุดเลิศ1 และ วรางคณา สมพงษ์1*
Phatthira Sutloet1 and Warankana Sompongse1*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการใช้สารสกัดจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เพื่อปรับปรุง
ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาอิมัลชัน การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดพบว่า อุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการให้ความร้อนมีผลต่อสมบัติทางกายภาพ โดยพบว่าการสกัดสาหร่ายผมนางที่อุณหภูมิ 121oC เป็น
เวลา 60 นาที ทาให้สารสกัดมีค่าความแข็งแรงของเจล และค่าความสว่าง (L*) มากที่สุด (p < 0.05) แต่มีค่า %
syneresis น้อยที่สุด จากนั้นนาสารสกัดจากสาหร่ายที่มีเส้นใยของสาหร่ายเติมในไส้กรอกปลาอิมัลชันที่ผลิตจากซู
ริมิปลาฤาษี (Mulloidichthys martinicus) เกรด AA และซูริมิปลาทรายแดง (Nemipterus hexodon) เกรด FA
ร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 โดยน้าหนักแป้งมัน ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ ค่าสี ค่าความคงตัว
อิมัลชัน ค่าการสูญเสียน้าหนักหลังการปรุงสุก และค่าทางลักษณะเนื้อสัมผัส จากผลการทดลอง พบว่า การเติม
สารสกัดร้อยละ 50 ในไส้กรอกจากซูริมิปลาฤาษี ทาให้ค่า cohesiveness, gumminess และ chewiness สูงที่สุด
ขณะที่การเติมสารสกัดร้อยละ 25 ในไส้กรอกจากซูริมิปลาทรายแดง ค่าทางลักษณะเนื้อสัมผัสทุกค่า ได้แก่
hardness, cohesiveness, gumminess และ chewiness ไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (p > 0.05)

ABSTRACT
The objective of this research was to use seaweed extract from Gracilaria fisheri to improve the
textural properties of fish emulsion sausage. Study on the optimum conditions for extraction of seaweed
showed that temperature and heating time had affected the physical properties of the seaweed extract.
The extraction at 121oC for 60 min, showed the highest in gel strength and lightness (L*) (p < 0.05), but
the lowest in % syneresis. Then, the seaweed extract (solid gel with traces of seaweed fibrous) was
added to emulsion sausage from the goatfish (Mulloidichthys martinicus) AA grade and threadfin bream
(Nemipterus hexodon) FA grade surimi at 0, 25, 50, 75 and 100 % (w/w of tapioca starch). The
evaluation’s parameters were color, emulsion stability, cooking loss and textural properties. From the
result, addition of 50% seaweed extract in goatfish surimi had the highest in cohesiveness, gumminess
and chewiness. Addition of 25 % seaweed extract in threadfin bream surimi did not significant
difference in all of the textural parameters: hardness, cohesiveness, gumminess and chewiness
(p > 0.05), comparing with its control.
Key Words: seaweed extract, Gracilaria fisheri, fish emulsion sausage, goatfish surimi, threadfin beam surimi
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คานา
ประเทศไทยมีก ารผลิ ตสาหร่ ายบริ โภคได้เป็น จ านวนมาก มีก ารส่ งออกสาหร่ ายทะเลเป็ น สิ นค้ าออก
ประมาณปีละ 20 - 200 ตัน โดยน้าหนักแห้ง คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ากว่า 4 - 10 ล้านบาท มีการนาสาหร่ายบริโภคได้มา
ใช้งานในหลายด้าน ได้แก่ การใช้เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยา รวมถึงเป็นวัตถุดิบสาคัญในการ
ผลิตไฮโดรคอลลอยด์ชนิดต่างๆ เช่น อัลจิเนตจากสาหร่าย sea spaghetti เฟอเซลลาแรนจากสาหร่ายสายใบ
คาร์ราจีแนนจากสาหร่ายโพรง และวุ้นจากสาหร่ายผมนาง ด้วยสมบัติของสารไฮโดรคอลลอยด์ ที่เมื่อละลายหรือ
กระจายตั วในน้าจะทาให้ สารที่ไ ด้มีความหนืดสูงหรื อมีลั กษณะเป็ นเจล (นิธิ ยา, 2551) จึ งท าให้ สารไฮโดรคอลลอยด์ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนเจลจากเนื้อปลา ชนิดและคุณภาพวัตถุดิบมีความสาคัญ อย่างมาก เนื่องจาก
ส่งผลต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จึงได้มีผู้วิจัยพยายามหาแนวทางในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์
ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ (Farouk et al., 2011; Chen et al., 2007) นอกจากนี้ ด้วย
คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของ dietary fiber ที่เป็นองค์ประกอบของสาหร่าย ซึ่งช่วยในการจับน้าและไขมัน (Thebaudin
et al., 1997) จึงช่วยปรับปรุงสมบัติในการเกิดอิมัลชันและการเกิดเจลของผลิตภัณฑ์ เช่น การเติมสาหร่าย Sea
Spaghetti (Himanthalia elongata) ในส่วนผสมมวลเหนียวของเนื้อหมู (Fernández - Martín et al., 2009) และ
สาหร่าย Wakame (Undaria pinnatifida) ในแพตตี้เนื้อวัว (López-López et al., 2010) แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
ข้อมูลการศึกษาการเติมสารสกัดจากสาหร่ายผมนางรวมถึงกากสาหร่ายที่เป็น dietary fiber ในระบบเจลโปรตีน
จากเนื้อปลา
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากสาหร่ายผมนาง และใช้สารสกัด
จากสาหร่ายที่มี dietary fiber เป็นส่วนประกอบในการผลิต ไส้กรอกปลาอิมัลชัน โดยมีการแทนที่สารสกัดจาก
สาหร่ายในส่วนของแป้งมัน เนื้อปลาที่เลือกใช้ ได้แก่ ซูริมิปลาฤาษีเกรด AA และซูริมิปลาทรายแดงเกรด FA ทาการ
ประเมินผลโดยการวัดค่าสี ความคงตัวของอิมัลชัน (emulsion stability) การสูญเสียน้าหนักหลังการปรุงสุก
(% cooking loss) และลักษณะทางเนื้อสัมผัส

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากสาหร่าย
ทาความสะอาดสาหร่ายผมนางสดที่ได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด กรมประมง อบแห้งที่
อุณหภูมิ 50C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยมีความชื้นสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 12 ศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมใน
การสกัดสารสกัดจากสาหร่ายโดยใช้น้ากลั่น 3 สภาวะ ได้แก่ การให้ความร้อนในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ
90C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง การใช้หม้อนึ่งความดันที่อุณหภูมิ 121C เป็นเวลา 30 และ 60 นาที เตรียมสารสกัดจาก
สาหร่าย ตามวิธีการของภัทิรา และ วรางคณา (2557) เพื่อนาไปวัดค่าทางกายภาพ
การวัดค่าทางกายภาพของสารสกัดจากสาหร่าย
1) ปริมาณผลผลิต (% yield)
คานวณเปรียบเทียบสารสกัดกับสาหร่ายแห้งก่อนการสกัดที่เติมน้ากลั่นในอัตราส่วนสาหร่ายต่อน้า 1:30
โดย % yield = [น้าหนักสารสกัดจากสาหร่าย (g) - น้าหนักสาหร่ายแห้ง (g)] x 100  น้าหนักสาหร่ายแห้ง (g)]
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2) ค่าสี
วัดค่าสี (L*a*b*) ของสารสกัดที่แข็งตัว โดยใช้เครื่องวัดสี HunterLab รุ่น ColorFlex CX2687
3) ความแข็งแรงของเจล
วัดความแข็งแรงของเจล (gel strength) ของสารสกัดที่แข็งตัวด้วยเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส รุ่น TAXTPlus (Stable Micro Systems, Surrey, UK) โดยใช้หัววัด cylinder probe (P/10) ตามวิธีการของภัทิรา และ
วรางคณา (2557)
4) สมบัติด้าน freeze - thaw stability
วัดสมบัติด้าน freeze - thaw stability ตามวิธีการของ Kuar et al. (2004)
การผลิตไส้กรอกปลาอิมัลชัน
1) การเตรียมสารสกัดจากสาหร่าย
เตรียมสารสกัดจากสาหร่ายตามสภาวะการสกัดที่ดีที่สุดจากผลการทดลองตอนที่ 1 ซึ่งไม่มีการกรองกาก
ออก สารสกัดที่ได้จึงมีลักษณะเป็นเจลที่มีเส้นใยของสาหร่าย นาสารสกัดดังกล่าวมาเติมในไส้กรอกอิมัลชัน
2) การเตรียมไส้กรอกอิมัลชัน
นาซูริมิมาละลายที่ 4oC และหั่นให้มีขนาด 1 cm3 จากนั้นนามาสับผสมด้วยเครื่องสับผสม (รุ่น LR - QS 3LA ยี่ห้อกล้วยน้าไท ประเทศไทย) โดยแปรปริมาณของสารสกัดเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม มี
แป้งมันร้อยละ 3 โดยน้าหนักทั้งหมด) 25, 50, 75 และ 100 โดยน้าหนักแป้งมัน จากนั้นเติมเกลือ พริกไทย ร้อยละ
2.5 และ 0.2 ตามลาดับ และเติมน้าแข็งครึ่งหนึ่ง จากนั้นเติมน้ามันถั่วเหลืองที่ผ่านการแช่เย็นจนได้อุณหภูมิ 4oC
แป้งมันและน้าแข็งส่วนที่เหลือทั้งหมด สับผสมจนส่วนผสมเข้ากันดี และอัดส่วนผสมมวลเหนียวใส่ไส้เซลลูโลส ที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 25 mm ต้มตัวอย่างในน้าอุณหภูมิ 70 - 75C เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนามาแช่ในน้า
อุณหภูมิ 10oC เป็นเวลา 10 นาที เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4oC เป็นเวลา 1 คืน ก่อนนาไปทดสอบทางกายภาพ
การประเมินผลทางกายภาพ
1) ค่าสี
ตัดตัวอย่างสูง 25 mm และนามาวัดค่าสี (L* a* b*) โดยใช้เครื่องวัดสีเช่นเดียวกับการทดลองตอนที่ 1
2) ค่าความคงตัวของอิมัลชัน (Emulsion Stability)
วัดค่าความคงตัวของอิมัลชันตามวิธีการของ Lureana – Martinez et al. (2004)
3) ค่าการสูญเสียนาหนักหลังการปรุงสุก (% Cooking loss)
ชั่งน้าหนักก่อนและหลังการปรุงสุกของตัวอย่างที่เป็นส่วนผสมมวลเหนียว โดยค่าการสูญเสียน้าหนักหลัง
การปรุงสุก แสดงเป็นร้อยละของน้าหนักเริ่มต้น (Lopez-Lopez et al., 2010)
4) ค่าทางลักษณะเนือสัมผัส
ตัดตัวอย่างสูง 25 mm และนามาวัด ค่าทางลักษณะทางเนื้อสัมผัสด้วยวิธี TPA (Texture Profile
Analysis) ด้วยเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส โดยใช้หัววัด cylinder P50 โดยตั้งค่าการกดเป็นระยะทางร้อยละ 40
ของความสูงในการกดสองครั้ง ด้วยความเร็วคงที่ 5 mm/s
สถิติที่ใช้ในการประเมินผล
วางแผนการทดลองแบบ complete randomized design (CRD) ทาการทดลอง 3 ซ้า วิเคราะห์ความ
แปรปรวน ANOVA (analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) และวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากสาหร่าย
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายผมนางที่ใช้ในการทดลอง มีปริมาณความชื้น ร้อยละ
8.88 โปรตีน ร้อยละ 13.31 ไขมัน ร้อยละ 0.13 เถ้า ร้อยละ 30.67 และเส้นใย ร้อยละ 3.77 จากการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากสาหร่ายผมนาง พบว่า การสกัดที่อุณหภูมิ 121oC ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของ
เจลสูงกว่าการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90oC อย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) และเมื่อมีการเพิ่มระยะเวลาในการสกัด
โดยใช้หม้อนึ่งความดัน เป็นเวลา 60 นาที พบว่า สารสกัดจากสาหร่ายผมนางมีค่าความแข็งแรงของเจลสูงที่สุด
(p > 0.05) เท่ากับ 1066.37 ± 91.56 g.cm ดังแสดงใน Table 1 เนื่องจากการใช้ หม้อนึ่งความดันเป็นการสกัด
ภายใต้ความร้อนสูง ในระยะเวลาสั้น ซึ่งเหมาะกับสาหร่ายที่มีความแข็ง (Rigid-type seaweed) อย่างสาหร่าย
ผมนาง (จักรินทร์ และ จิราพร, 2552) เมื่อพิจารณาค่าสี (L* a* b*) พบว่า ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีเขียว (-a*) และ
ค่าสีเหลือง (b*) มีค่าสูงที่สุดในสารสกัดที่ได้จากการสกัดที่อุณหภูมิ 121oC เป็นเวลา 60 นาที โดยค่าสีเขียวที่
เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการใช้ความดันส่งผลให้เม็ดสีภายในเซลล์สาหร่ายถูกทาลาย จึงเกิดการละลายออกมากับสาร
สกัด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่า % syneresis ซึ่งบ่งบอกถึงความคงทนของสารสกัดหลังผ่านการแช่ เยือกแข็งและ
การละลาย พบว่า การใช้หม้อนึ่งความดัน ส่งผลให้มีค่า % syneresis ที่น้อยกว่า (Table 1) ทั้งนี้เนื่องจากการสกัด
ภายใต้ความดันสูงในระยะเวลาสั้นส่งผลให้เซลล์ของสาหร่ายถูกทาลายมากกว่าการสกัดด้วยน้าร้อน จึงได้ปริมาณ
เนื้อสารที่มากกว่า ส่งผลให้เจลของสารสกัดมีความแข็งแรงมากกว่า
Table 1 Gel strength, color, % syneresis and % yield of seaweed extracts from Gracilaria fisheri.
Incubating in water
Autoclaving
Autoclaving
Physical properties
o
o
bath at 90 C for 1 h
at 121 C for 30 min
at 121oC for 60 min
Gel strength (g.cm)
193.47c ± 75.74
827.53b ± 264.81
1066.37a ± 91.56
L*
9.25b ± 4.67
15.56a ± 2.67
15.75a ± 1.61
a*
-0.16b ± 0.55
-1.05a± 0.32
-1.42a ± 0.34
b*
1.37c ± 1.06
3.63b ± 1.33
5.27a ± 0.31
Syneresis (%)
93.63
84.90
83.00
ns
Yield (%)
65.95 ± 7.73
71.02 ± 3.57
70.69 ± 1.71
% Syneresis are values after repeating eight cycles of freezing and thawing.
a-c
Different letters in the same row of each physical qualities represent significant differences (p < 0.05).
ns
mean of all treatments in the row are not significantly different (p > 0.05).

ผลการศึกษาปริมาณของสารสกัดจากสาหร่ายที่เหมาะสมในการผลิตไส้กรอกปลาอิมัลชัน
1) ค่าสี (L*a*b*)
จากการศึกษาค่าสีของไส้กรอกปลาอิมัลชัน พบว่า การเติมสารสกัดจากสาหร่ายในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้มีค่าความสว่าง (L*) และค่าสีแดง (a*) ลดลง โดยการเติมร้อยละ 100 ของน้าหนักแป้งมัน มีค่า L* และ a* น้อย
ที่สุด เนื่องจากกากสาหร่ายผมนางมีสีเขียว เมื่อพิจารณาตัวอย่างไส้กรอกจากซูริมิปลาฤาษีเทียบกับปลาทรายแดง
พบว่า ไส้กรอกจากซูริมิปลาฤาษี มีค่าความสว่าง (L*) น้อยกว่า แต่มีค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) มากกว่า
เนื่องจากซูริมิที่ผลิตจากปลาฤาษีนั้นมีสีค่อนข้างแดง และเมื่อเพิ่ม ระดับความเข้มข้นของสารสกัด พบว่า ไม่ส่งผล
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ต่อค่าสีเหลือง (b*) ในไส้กรอกจากซูริมิปลาฤาษี แต่ค่าสีเหลือง (b*) ของไส้กรอกจากซูริมิปลาทรายแดงมีค่าลดลง
เนื่องจากซูริมิปลาทรายแดงมีสีที่ขาวมากกว่า เมื่อมีปริมาณของกากสาหร่ายที่มีสีเขียวเพิ่มขึ้น จึงทาให้มีค่าสีเหลือง
ที่ลดลงมากกว่า
2) ค่าความคงตัวของอิมัลชัน (Emulsion Stability)
ค่าความคงตัวของอิมัลชัน (emulsion stability) แสดงผลด้วย % TEF (total expressible fluid) กล่าวคือ
ถ้าตัวอย่างมีค่า % TEF น้อย แสดงว่าตัวอย่างมีความคงตัวของอิมัลชันสูง จากผลการทดลอง พบว่า การเติม
สารสกัด จากสาหร่ายผมนางที่ ทุก ระดับ ในไส้ กรอกจากซูริ มิป ลาฤาษี ส่งผลให้ มีค่าความคงตัวของอิมัล ชัน ไม่
แตกต่างจากตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (p > 0.05) เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ผลิตจากซูริมิจากปลาทรายแดง
อาจเนื่องจากสารสกัดจากสาหร่ายที่ประกอบด้วยสารสกัดไฮโดรคอลลอยด์ประเภทวุ้นและกากสาหร่ายที่เป็น
dietary fiber อาจทาหน้าที่ได้เทียบเท่ากับแป้งมันที่ถูกลดปริมาณลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริมาณ
เส้นใยของไส้กรอกจากซูริมิปลาฤาษีที่มีการเติมสารสกัดร้อยละ 50 และไส้กรอกปลาทรายแดงที่มีการเติมสารสกัด
ร้อยละ 25 พบว่ามีปริมาณเส้นใยสูงกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (ไม่ได้แสดงข้อมูล) เนื่องจากสารสกัดไฮโดรคอลลอยด์เป็นพอลิเมอร์ที่ชอบน้า (hydrophilic polymer) (Burey et al., 2008) เมื่อถูกเติมเข้าไปในระบบ สาร
สกัดไฮโดรคอลลอยด์จึงเข้าไปช่วยจับน้าภายในโครงสร้าง โดยทาหน้าที่เป็นเหมือนสารเติมเต็ม (filler) อีกทั้งสมบัติ
เชิงหน้าที่ของ dietary fiber ซึ่งโดยทั่วไปมีความสามารถในการจับน้าและไขมัน (Cofrades et al., 2008) จึงช่วย
ลดปริมาณน้าของร่างแหและเพิ่มความหนาแน่นของสิ่งแวดล้อมรอบ protein matrix ทาให้สามารถอุ้มน้าและไขมัน
ของระบบไว้ได้
Table 2 Color (L* a* b*), % TEF and % cooking loss of emulsion sausage with seaweed extract
Mean ± Standard deviation
Physical
Seaweed extracts (%w/w of tapioca starch)
Properties
control
25
50
75
100
GoatL*
67.96a ± 0.71 67.63a ± 1.30 67.95a ± 1.10 67.77a ± 0.88 66.74b ± 0.78
fish
a*
3.06a ± 0.14 3.01a ± 0.20 2.85b ± 0.23 2.81bc ± 0.20
2.68c ± 0.21
surimi
b*ns
13.19 ± 0.42 13.22 ± 0.24 13.22 ± 0.24 13.31 ± 0.27 13.46 ± 0.36
TEF (%)ns 0.40 ± 0.14 0.52 ± 0.19 0.56 ± 0.24
0.48 ± 0.31
0.42 ± 0.26
Cooking
2.83 ± 0.58 3.07 ± 0.60 2.85 ± 1.91
2.97 ± 0.96
3.05 ± 0.91
loss (%)ns
Thread
L*
69.17a ± 0.90 69.04a ± 0.99 69.10a ± 0.70 68.52ab ± 0.78 68.34b ± 0.73
fin
a*
1.59a ± 0.11 1.47b ±0.11 1.32c ± 0.13 1.16d ± 0.08
1.16d ± 0.08
beam
b*
12.43a ± 0.27 12.39a ± 0.22 12.18b ± 0.18 12.14b ± 0.22 12.31ab ± 0.29
surimi TEF (%)ns 0.434 ± 0.19 0.426 ± 0.14 0.430 ± 0.18 0.408 ± 0.17 0.301 ± 0.22
Cooking
2.27ab ± 0.66 2.15b ± 0.83 3.14a ± 0.26 3.04a ± 0.85
2.90ab ± 0.72
loss (%)
a-c
ns

Different letters in the same row of each physical qualities represent significant differences (p < 0.05).
mean of all treatments in the row are not significantly different (p > 0.05).
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3) ค่าการสูญเสียนาหนักหลังการปรุงสุก (% Cooking loss)
จากผลการทดลองดังแสดงใน Table 2 พบว่า การเติมสารสกัดจากสาหร่ายผมนางส่งผลให้ค่าการสูญเสีย
น้าหนักหลังการปรุงสุกไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (p > 0.05) ในทุกตัวอย่าง เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับค่าความคงตัวของอิมัลชัน พบว่า ตัวอย่างที่มีการเติมสารสกัดจากสาหร่ายให้ผลไม่แตกต่างจาก
ตัวอย่ างควบคุมสอดคล้ องกัน อาจเนื่ องจากโครงสร้างของตัวอย่างที่ มีก ารเติมและไม่มีก ารเติมสารสกั ดจาก
สาหร่ายสามารถจับน้าไว้ได้ภายในระบบ โดยพิจารณาจากในขั้นตอนการวัดค่าความคงตัวของอิมัลชัน ส่วนผสมที่
ถูกนาไปปั่นเหวี่ยงก่อนได้รับความร้อนนั้น ไม่เกิดการสูญเสียน้าออกมา นั่นคือ ตัวอย่างมีความคงตัวของอิมัลชัน
จึงทาให้ไม่มีการเพิ่มขึ้นของค่าสูญเสียน้าหนักหลังการปรุงสุก
Table 3 Textural properties of emulsion sausage from goatfish surimi with seaweed extract
Mean ± Standard deviation
Textural
Seaweed extracts (%w/w of tapioca starch)
properties
control
25
50
75
100
hardness
1258.09 ±
1275.80 ±
1327.30 ±
1258.48 ±
1109.39 ±
(g) ns
171.29
350.59
271.79
162.42
94.78
a
b
a
ab
cohesiveness
0.721 ±
0.702 ±
0.727 ±
0.715 ±
0.683c ±
0.02
0.03
0.02
0.01
0.02
gumminess
902.72a ±
903.89a ±
968.97a ±
898.70a ±
756.77b±
(g)
113.96
284.74
215.54
124.32
56.71
chewiness
842.08a ±
847.44a ±
912.11a ±
840.40a±
708.27b ±
(g)
111.83
269.54
208.95
120.91
54.47
a-c
ns

Different letters in the same row of each physical qualities represent significant differences (p < 0.05).
mean of all treatments in the row are not significantly different (p > 0.05)

Table 4 Textural properties of emulsion sausage from threadfin beam surimi with seaweed extract
Mean ± Standard deviation
Textural
Seaweed extracts (%w/w of tapioca starch)
properties
control
25
50
75
100
hardness
2292.93a±
2255.98a ±
1949.09b ±
1784.67bc ±
1614.65c±
(g)
470.14
548.21
336.49
279.38
273.92
a
a
ab
ab
cohesiveness 0.737 ±
0.736 ±
0.725 ±
0.715 ±
0.691b ±
0.04
0.04
0.03
0.06
0.05
gumminess 1690.59a ±
1663.17a ±
1410.01b ±
1283.93bc ±
1116.53c±
(g)
367.11
437.50
218.67
262.66
203.09
a
a
b
bc
chewiness 1620.59 ±
1550.88 ±
1320.53 ±
1207.84 ±
1050.05c±
(g)
367.11
415.92
218.78
271.17
200.89
a-c

Different letters in the same row of each physical qualities represent significant differences (p < 0.05).
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4) ค่าทางลักษณะเนือสัมผัส
จากการวัดค่าลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยวิธี TPA ใน Table 3 พบว่า การเติมสารสกัดจากสาหร่ายผมนาง
ส่งผลให้ตัวอย่างจากซูริมิปลาฤาษีมีค่า hardness ไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม ขณะที่การเติมสารสกัดร้อยละ
50 ของน้าหนักแป้งมัน ส่งผลให้ค่า cohesiveness, gumminess และ chewiness มีค่าสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9 – point hedonic scale ในด้านเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมที่มี
คะแนนการทดสอบมากกว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) (ไม่ได้แสดงข้อมูล) เนื่องจาก ซูริมิปลา
ฤาษีมีความแข็งแรงของโครงสร้างตาข่ายโปรตีนน้อยกว่าซูริมิจากปลาทรายแดง จึงอาจทาให้สารสกัดจากสาหร่าย
เข้าไปเป็นสารเติมเต็มและช่วยเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างได้ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมี พบว่า ไส้กรอกจากซูริมิปลาฤาษีที่มีการเติมสารสกัดจากสาหร่ายผมนางร้อยละ 50 มีปริมาณเส้นใยสูงกว่า
สูตรควบคุม 2 เท่าอย่างมีนัยสาคัญ (ไม่ได้แสดงข้อมูล ) สารสกัดจากสาหร่ายประกอบด้วยกากสาหร่ายที่เป็น
dietary fiber ที่ละลายน้าไม่ได้ จึงอาจช่วยเพิ่มความหนืดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยการเกิดตาข่าย 3 มิติที่ละลาย
ไม่ได้ ส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของอาหารด้านสมบัติในการจับน้าและการพองตัว (Thebuadin et al., 1997) ทาให้เกิด
โครงสร้างของเจลโปรตีนที่แข็งแรงขึ้น (Backer and Noll, 1998) และความคงตัวของอิมัลชันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สาหรับไส้กรอกจากซูริมิปลาทรายแดง พบว่า การเติมสารสกัด จากสาหร่ายผมนางมากกว่าร้อยละ 25
ของน้าหนักแป้งมัน ส่งผลให้ค่า hardness, gumminess และ chewiness น้อยกว่าตัวอย่างควบคุมอย่าง
มีนัยสาคัญ (p < 0.05) เนื่องจากซูริมิที่ผลิตจากปลาทรายแดงเป็นซูริมิที่มีโปรตีนคุณภาพดีเมื่อเปรียบเทียบกับซูริมิ
จากปลาฤาษี ทาให้การเติมสารสกัดซึ่งประกอบด้วยกากสาหร่ายนั้น อาจรบกวนความแข็งแรงของโครงสร้าง
ตาข่ายโปรตีน อีกทั้งการเติมแทนที่แป้งมัน ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพเป็นผงแห้งและมีสมบัติในการดูดน้า จึงส่งผล
ให้โครงสร้างของเจลซูริมิยังคงมีปริมาณความชื้นในระบบ รวมถึงโครงสร้างของตัวอย่างที่ต้องอุ้มไขมันในระบบด้วย
จึงอาจทาให้โครงสร้างมีความแข็งแรงน้อยลง ไม่สามารถพยุงโครงสร้างตาข่ายของโปรตีนไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ การเติม
สารสกัดจากสาหร่ายผมนางในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้ตัวแปรทางลักษณะเนื้อสัมผัสที่วัดได้มีค่า ลดลง ซึ่ง
สอดคล้องกับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9 – point hedonic scale ในด้านเนื้อสัมผัสและความชอบ
โดยรวมที่มีคะแนนการทดสอบน้อยกว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) (ไม่ได้แสดงข้อมูล ) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ไส้กรอกจากซูริมิปลาทรายแดงที่มีการเติมสารสกัดจาก
สาหร่ายผมนางร้อยละ 50 มีปริมาณเส้นใยสูงกว่าสูตรควบคุม 2 เท่าอย่างมีนัยสาคัญ (ไม่ได้แสดงข้อมูล)
สรุป
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) คือ การใช้หม้อนึ่ง
ความดันที่อุณหภูมิ 121oC เป็นเวลา 60 นาที ซึ่งเป็นสภาวะที่สารสกัดมีค่าความแข็งแรงของเจล (gel strength) สูง
ที่สุด และมี % syneresis น้อยที่สุด และปริมาณสารสกัดจากสาหร่ายผมนางที่เหมาะสมในการผลิตไส้กรอกปลา
จากซูริมิปลาฤาษี คือ ร้อยละ 50 โดยน้าหนักแป้งมัน ส่วนปริมาณสารสกัดจากสาหร่ายผมนางที่เหมาะสมในการ
ผลิตไส้กรอกปลาจากซูริมิปลาทรายแดง คือ ร้อยละ 25 โดยน้าหนักแป้งมัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ กองทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ส าหรั บ นั ก ศึก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัยนี้
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การศึกษาศักยภาพของการใช้ เส้ นใยเซลลูโลสสําหรับเสริมแรงในวัสดุคอมพอสิท
The potential of cellulose fibers usage as reinforcement for composite materials
วุฒินนั ท์ คงทัด1 สุธีรา วิทยากาญจน์1 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์1 ชนาพร งามโรจน์1 จิรชยา บุญญฤทธิ์1
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้สนใจที่จะศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ เส้ นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรด กาบกล้ วย เปลือก
กัญชง กาบมะพร้าวอ่อน และทะลายปาล์ม สําหรับเสริ มแรงในคอมพอสิทชนิดพอลีเอธิลีน และพอลีพรอพีลีน
โดยค่า tensile strength พบว่าเส้ นใยสับปะรด กัญชง และกล้ วยมีความแข็งแรงสูงกว่า ขณะที่เส้ นใยมะพร้ าว
และทะลายปาล์มนํ ้ามันให้ สมบัตกิ ารยืดตัวที่สงู กว่า ส่วนการศึกษาค่าการอุ้มนํ ้าของเส้ นใย พบว่าเส้ นใยกล้ วยอุ้ม
นํ ้าได้ ดีที่สดุ ในขณะที่เส้ นใยกัญชงอุ้มนํ ้าได้ ตํ่าที่สดุ สมบัตกิ ารทนความร้ อน พบว่าเส้ นใยสับปะรด และกล้ วย ที่มี
ปริ มาณเซลลูโลสสูง และสิ่งเจือปนอื่นตํ่าทําให้ เกิดเสถียรภาพทางความร้ อนที่ดีกว่า เมื่อทดสอบสมบัติการติด
ระหว่างเส้ นใยกับพอลิเมอร์ ชนิดพอลีเอธิลีนและพอลีพรอพีลีนด้ วยวิธี pull out test พบว่าเส้ นใยสับปะรดและ
กัญชงที่มีปริ มาณเซลลูโลสสูงสามารถแยกเป็ นเส้ นใยเดี่ยวได้ ดี และมีสมบัตกิ ารยึดติดในเมตริ กซ์ทั้งสองชนิดดี

ABSTRACT
In this study, cellulose fibers from pineapple leaf, banana stem, hemp bast, coir, and palm oil
empty fruit bunch, were investigated for potential as the reinforcement materials in polyethylene and
polypropylene composites. The tensile strength of cellulose fibers was found that the pineapple,
hemp and banana fibers gave these mechanical properties higher than coir and palm fibers.
Meanwhile, the coir and palm fibers presented a predominance of elongation better than others. For
water retention values, the banana fiber gave highest, while the hemp fiber gave lowest. Thermal
properties of the pineapple and banana fibers, with high cellulose contents and low impurities,
displayed better thermal stability than the others. The adhesion properties between the fibers and the
polymer matrix, polyethylene and polypropylene, using the pull-out test found that pineapple and
hemp fibers with high cellulose contents and split to a single fiber had good adhesion properties in
both types of matrix.
Key Words: cellulose fiber, mechanical property, water retention, thermal property, composite
*Corresponding author; email address : aaprmc@ku.ac.th
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คํานํา
ปั จจุบนั นี ้การใช้ วสั ดุพอลิเมอร์ ที่สงั เคราะห์ทางเคมี ซึ่งย่อยสลายได้ ยาก ส่งผลให้ เกิดความตระหนักถึง
การนําแหล่งวัสดุธรรมชาติมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยเฉพาะการใช้ ประโยชน์ จากวัสดุเศษเหลือใช้ ทาง
การเกษตรที่เป็ นเส้ นใยเซลลูโลส ซึ่งถือเป็ นแหล่งชีวมวลที่มีความหลากหลายและมีปริ มาณมากในแต่ละปี ได้ แก่
ใบสับปะรด กาบกล้ วย กาบมะพร้ าว และทะลายปาล์ม รวมทั้งเส้ นใยจากลําต้ นกัญชง ซึ่งเป็ นแหล่งเส้ นใยที่ใช้
สําหรับศึกษาเปรี ยบเทียบ โดยแหล่งของเส้ นใยธรรมชาติในพืชแต่ละชนิดได้ มาจากส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ทั้ง
จาก ลําต้ น เปลือก ใบ ผล เป็ นต้ น เส้ นใยธรรมชาติที่มีองค์ประกอบหลักคือเซลลูโลส ซึ่งมีสมบัติช่วยเสริ มความ
แข็งแรงให้ แก่โครงสร้ างของพืช จึงถูกนํามาใช้ ประโยชน์ ในการใช้ เป็ นเส้ นใยเสริ มแรงในพอลิเมอร์ คอมพอสิท
(polymer composite) ทดแทนวัสดุสงั เคราะห์ เนื่องจากการมีสมบัติเชิงกลที่ดี มีนํ ้าหนักเบา ราคาถูก มีความ
หนาแน่นตํ่า มีความเหนียวและสมบัติความแข็งแรงสูง ไม่ระคายเคืองในระบบหายใจ มีสมบัติทนความร้ อนดี
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ เทียบกับเส้ นใยสังเคราะห์อื่น เช่น เส้ นใยแก้ ว (glass fiber) เป็ นต้ น (Reddy
and Yang, 2005) ตัวอย่างการศึกษาการใช้ เส้ นใยธรรมชาติเป็ นวัสดุเสริ มแรงในคอมพอสิท ได้ แก่ การใช้ เส้ นใย
จากใบสับปะรดเสริ มแรงให้ แก่พอลีพรอพีลีน และ พอลีเอธิลีน (Arib et al., 2006 ; Chollakup et al., 2010)
และงานวิจยั ของ Chollakup et al. (2013) ที่ศกึ ษาผลของการเตรี ยมเส้ นใยทะลายปาล์มและมะพร้ าวสําหรับ
การเสริ มแรงให้ แก่พอลีเอธิลีน จากสมบัตเิ หล่านี ้ทําให้ มีการนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเป็ นส่วนประกอบ
ของกันชนและโครงสร้างรถ เครื่ องบินและเรื อเดินสมุทร และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น (Reddy and
Yang, 2005 ; Ghosh and Sinha, 1977) งานวิจยั นี ้ จึงเกิดความสนใจศึกษาเส้ นใยเซลลูโลสจากแหล่งชีวมวลที่
สําคัญในประเทศไทย เพื่อนํามาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพสําหรับเสริ มแรงในวัสดุคอมพอสิท ชนิดพอลีเอธิลีน
(polyethylene, PE) และพอลีพรอพีลีน (polypropylene, PP) โดยศึกษาสมบัติทางเชิงกล สมบัติการอุ้มนํ ้า
สมบัตทิ างความร้ อน และสมบัตกิ ารติดระหว่างเส้ นใยกับพอลิเมอร์ ทั้งสองชนิด

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมวัตถุดบิ เส้ นใย
เส้ นใยจากใบสับปะรด กาบกล้ วย ลําต้ นกัญชง กาบมะพร้ าว และทะลายปาล์มนํ ้ามัน เตรี ยมด้ วยวิธีที่
ศึกษาโดย วุฒินนั ท์ และคณะ (2558) ตามวิธีการเตรี ยมเส้ นใยที่เหมาะสมแต่ละชนิดของเส้ นใย โดยสรุปได้ ดงั นี ้
กาบกล้ วยและใบสับปะรดด้ วยการขูดด้ วยเครื่ องขูดเส้ นใย ส่วนลําต้ นกัญชงได้ จากการแช่หมักในนํ ้า โดยเส้ นใย
ทั้งสามชนิดนี ้ นํามาล้ างนํ ้าสบู่และนํ ้า ส่วนกาบมะพร้ าวกับทะลายปาล์มนํ ้ามัน เตรี ยมจากการต้ มทางเคมีด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์และฟอกขาวด้ วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ โดยแสดงองค์ประกอบทางเคมีหลังการ
เตรี ยมใน Table 1 (วุฒินนั ท์ และคณะ, 2558)
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Table 1 Chemical compositions of fibers
Chemical compositions Pineapple Banana
1. Extractive (%)
5.57
4.14
2. Lignin (%)
4.83
10.09
3. Holo-cellulose (%)
94.62
83.40
4. Alpha-cellulose (%)
66.35
58.95
5. Hemi-cellulose (%)
28.27
24.45
6. Others (%)
4.23
4.23

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Hemp
14.85
5.74
79.87
64.74
15.13
2.93

Coir
3.37
26.85
68.46
48.82
19.64
4.80

Palm
3.68
10.92
83.28
67.19
16.09
6.49

ศึกษาสมบัตทิ างเชิงกลของเส้ นใยเซลลูโลส
นําเส้ นใยจากใบสับปะรด กาบกล้ วย ลําต้ นกัญชง กาบมะพร้ าว และทะลายปาล์มนํ ้ามัน มาแยก
ออกเป็ นเส้ นใยเดี่ยว ที่มีความยาวมากกว่า 60 มิลลิเมตร นําเส้ นใยที่คดั เลือกแล้ วมายึดติดกับเฟรมกระดาษ ให้
ระยะยึดระหว่างปลายเส้ นใยเท่ากับ 40 มิลลิเมตร และให้ เส้ นใยมีลกั ษณะตึงเป็ นเส้ นตรง มาทดสอบค่าความ
ต้ านแรงดึง ค่า Young’s modulus ค่าการยืดตัว ตามวิธีของ ISO 5079-1955(E) ด้ วยเครื่ องทดสอบแรงดึง โดย
ระยะที่ใช้ ทดสอบ (gauge length) เท่ากับ 30 มิลลิเมตร ความเร็ วที่ใช้ ในการดึงเส้ นใยจากใบสับปะรดและลําต้ น
กัญชงอยู่ที่ 3 มิลลิเมตรต่อนาที เส้ นใยกาบกล้ วยอยู่ที่ 10 มิลลิเมตรต่อนาที และเส้ นใยจากกาบมะพร้ าวและ
ทะลายปาล์มที่ 25 มิลลิเมตรต่อนาที เนื่องจากเส้ นใยแต่ละชนิดมีขนาดไม่เท่ากัน ส่งผลต่อความสามารถในการ
ขาดของเส้ นใย จึงกําหนดให้ ใช้ ความเร็ วในการดึงเส้ นใยแต่ละชนิดให้ ขาดภายใน 20 วินาที ตามมาตรฐานของ
ISO 5079-1955(E) วัดขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นใยเพื่อใช้ ในการคํานวณค่าแรงต่อพื ้นที่ หรื อค่า Tensile
strength ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ (Meiji, Japan) ทําการวัดสมบัตเิ ชิงกลของเส้ นใยแต่ละชนิดจํานวน 15 ซํ ้า
ศึกษาสมบัตกิ ารอุ้มนํา้
นําเส้ นใยจากใบสับปะรด กาบกล้ วย ลําต้ นกัญชง กาบมะพร้ าว และทะลายปาล์มนํ ้ามัน ในปริ มาณ
0.11- 0.12 กรัม มาทดสอบสมบัติการอุ้มนํ ้า (water retention value) ตามวิธี ASTM D 2402 ด้ วยการนํา
ตัวอย่างเส้ นใยอบที่อณ
ุ หภูมิ 50 oC นาน 24 ชัว่ โมง และชัง่ นํ ้าหนักเส้ นใยหลังอบ (Wd) นําเส้ นใยที่ได้ แช่ในนํ ้า
กลัน่ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงและชัง่ นํ ้าหนักเส้ นใย ณ ชัว่ โมงที่ 3 6 9 และ 24 ชัว่ โมง ตัวอย่างเส้ นใยแต่
ละชนิดที่แช่ตามระยะเวลาที่กําหนด จะถูกนํามาซับนํ ้าที่บริ เวณผิวหน้ าด้ วยกระดาษทิชชู่ แล้ วจึงชัง่ นํ ้าหนักของ
เส้ นใยที่ดดู ซับนํ ้าไว้ (Ws) ทําการทดลองจํานวน 3 ซํ ้าต่อชนิดเส้ นใย คํานวณค่าการดูดซับนํ ้า ตามสมการที่ 1
Water retention value (%) =

สมการที่ 1

ศึกษาสมบัตทิ างความร้ อน
นําเส้ นใยจากใบสับปะรด กาบกล้ วย ลําต้ นกัญชง กาบมะพร้ าว และทะลายปาล์มนํ ้ามัน มาวัด แสดง
กราฟการเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักต่ออุณหภูมิ ด้ วยเครื่ อง Thermogravimetric Analysis (TGA, Mettler Toledo,
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USA) อัตราในการให้ ความร้ อน 10 °C/min ที่อุณหภูมิในช่วง 25 oC ถึง 600 °C ภายใต้ สภาวะการใช้ ก๊าซ
ไนโตรเจนความเข้ มข้ น 1%
ศึกษาสมบัตกิ ารติดระหว่ างเส้ นใยกับพอลิเมอร์
นําเส้ นใยจากใบสับปะรด กาบกล้ วย ลําต้ นกัญชง กาบมะพร้ าว และทะลายปาล์มนํ ้ามัน มายึดติดกับ
แผ่นพอลิเมอร์ พอลีเอธิลีน และพอลีพรอพีลีน ด้ วยวิธี compression molding จากนั้นนําแผ่นพอลิเมอร์ ที่มีเส้ นใย
เดี่ยว มาวัดค่าแรงดึงสูงสุดที่สามารถทําให้ เส้ นใยขาดด้ วยวิธี Pull out test ตามวิธีที่ดดั แปลงและพัฒนาตาม
Chollakup et al. (2013) ด้ วยเครื่ องทดสอบแรงดึง ที่ความเร็ ว 15 มิลลิเมตรต่อนาที ค่าแรงที่ได้ นํามาคิด
คํานวณต่อพื ้นที่หน้ าตัดเส้ นใยด้ วยการวัดขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นใยแต่ละชนิดภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
(Meiji, Japan) จํานวนอย่างน้ อย 5 ค่า แล้ วจึงคํานวณพื ้นที่หน้ าตัดของเส้ นใยเพื่อนํามาใช้ คํานวณแรงยึดติด
ระหว่างผิวของเส้ นใยในเมตริ กซ์ของพอลิเมอร์ ชนิดต่างๆ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
สมบัตทิ างเชิงกลของเส้ นใยเซลลูโลส
Table 2 แสดงสมบัติทางเชิงกลของเส้ นใยเซลลูโลส พบว่าค่า tensile strength ซึง่ แสดงถึงแรงที่ใช้ ใน
การดึงต่อพื ้นที่หน้ าตัดของเส้ นใยแต่ละชนิด ของเส้ นใยจากใบสับปะรดมีคา่ สูงที่สดุ รองลงมา คือ เส้ นใยลําต้ น
กาบกล้ วย กัญชง และเส้ นใยกาบมะพร้ าว ส่วนเส้ นใยทะลายปาล์มนํา้ มัน มี ค่า tensile strength ตํ่าที่สุด
(แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ 95%) ในทางตรงกันข้ าม ค่าการยืดตัวออกของเส้ นใย
จากกาบมะพร้ าวและทะลายปาล์มกลับมีค่าที่สงู กว่า เส้ นใยจากใบสับปะรด กาบกล้ วย และลําต้ นกัญชง เมื่อ
พิจารณาค่า Young’s modulus พบว่าเส้ นใยจากลําต้ นกัญชงมีค่าสูงสุด รองลงมาคือเส้ นใยจากใบสับปะรด
เนื่ องจากเส้ นใยทั้งสองชนิ ดมี เซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบในปริ มาณสูง โดยมี สารที่ ไม่ใช่เซลลูโลสได้ แก่ เฮมิ
เซลลูโลส และลิกนินตํ่า และมีการใช้ แรงดึงปริ มาณที่สงู แต่มีการยืดตัวออกของเส้ นใยที่มีระยะสั้น สําหรับเส้ นใย
จากกาบกล้ วยให้ คา่ Young’s modulus รองลงมา
Table 2 Mechanical properties of cellulose fibers.
Tensile strength
(MPa)

% Elongation

Young‘s modulus
(GPa)

Pineapple

333.75 ± 59.07 a

4±1c

14.83 ± 3.81 b

Banana

214.51 ± 43.96 b

5 ± 2c

7.29 ± 1.27 c

Hemp

213.83 ± 77.37 b

2±1c

20.89 ± 5.74 a

Coir

190.08 ± 37.71 b

27 ± 6 a

3.38 ± 0.58 d

Palm

103.48 ± 20.70 c

19 ± 2 b

2.87 ± 0.63 d

Different letters (a, b, c) in the same column mean that the results are significantly different
at P < 0.05 by Duncan's Multiple-Range Test.
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สมบัตกิ ารอุ้มนํา้ ของเส้ นใยเซลลูโลส
การอุ้มนํา้ ของเส้ นใยจากใบสับปะรด กาบกล้ วย ลําต้ นกัญชง กาบมะพร้ าว และทะลายปาล์ม ทั้ง 5
ชนิดนี ้ แต่ละชนิดจะมีความสามารถในการอุ้มนํ ้าที่แตกต่างกัน (Figure 1) ส่วนใหญ่จะสามารถอุ้มนํ ้าได้ คงที่ใน
เวลา 9 ชัว่ โมงของการทดลอง โดยเส้ นใยลําต้ นกัญชงจะมีคา่ การอุ้มนํ ้าที่ตํ่าที่สดุ เนื่องจาก เส้ นใยลําต้ นกัญชงมี
ปริ มาณสารแทรกที่มากกว่าเส้ นใยอื่นๆ ทําให้ การอุ้มนํ ้าได้ ไม่ดี (Marrot et al., 2013) ส่วนเส้ นใยกาบกล้ วยมี
การอุ้มนํ ้าได้ ดีที่สดุ เนื่องจากเส้ นใยกาบกล้ วยประกอบไปด้ วยแอลฟาเซลลูโลสซึง่ มีหมู่ –OH ที่มีความชอบนํ ้าอยู่
ในปริ มาณที่สงู อีกทั้งมีสารแทรกที่มีความไม่ชอบนํ ้า เป็ นองค์ประกอบอยูใ่ นปริ มาณน้ อย (Kabir et al., 2013)

Figure 1 Water retention values of cellulose fibers versus time.
สมบัตทิ างความร้ อนของเส้ นใยเซลลูโลส
จากผลของสมบัติทางความร้ อนของเส้ นใยทั้ง 5 ชนิด (Figure 2) ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนํ ้าหนัก
ของเส้ นใยกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นจนถึง 600 oC พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเส้ นใยทั้ง 5 ชนิดที่แตกต่าง
กัน โดยปริ มาณของเส้ นใยกาบกล้ วย,ใบสับปะรดและลําต้ นกัญชง จะเกิดการย่อยสลายตัวเนื่องจากถูกความ
ุ หภูมิสงู กว่าการย่อยสลายทางความร้ อนของทะลายปาล์มนํ ้ามัน
ร้ อนมากในช่วงอุณหภูมิ 325 oC มีการใช้ อณ
และกาบมะพร้ าว ที่มีการย่อยสลายที่ 295 oC สอดคล้ องกับการที่เส้ นใย 3 ชนิดแรก ประกอบด้ วยแอลฟา
เซลลูโลสซึ่งมีอณ
ุ หภูมิการสลายตัวเนื่องจากความร้ อนอยู่ในช่วง 320-350 oC (Kabir et al., 2013) อยู่ใน
ปริ มาณที่สงู กว่าเส้ นใยทะลายปาล์มและเส้ นใยกาบมะพร้ าว หากเปรี ยบเทียบมวลที่เหลืออยู่หลังการย่อยสลาย
ของเส้ นใยแต่ละชนิดที่อณ
ุ หภูมิ 600 oC พบว่าเส้ นใยกาบมะพร้ าว ทะลายปาล์ม และลําต้ นกัญชง มีมวลที่เหลือ
และสิง่ เจือปนที่ไม่ใช่เซลลูโลสอยูส่ งู กว่าเส้ นใยจากใบสับปะรดและกาบกล้ วย ดังนั้นเส้ นใยกาบกล้ วยที่มีปริ มาณ
เซลลูโลสสูง และสิง่ เจือปนอื่นๆ อยูต่ ํ่าทําให้ เกิดเสถียรภาพทางความร้ อนดี
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Figure 2 TGA curves of different cellulose fibers.
สมบัตกิ ารติดระหว่ างเส้ นใยกับพอลิเมอร์
การติดกันระหว่างเส้ นใยเดี่ยวกับพอลิเมอร์ โดยใช้ พอลิเมอร์ 2 ชนิดคือ พอลีเอธิลีน (PE) และพอลีพรอพี
ลีน (PP) ทดสอบสมบัตกิ ารติดระหว่างเส้ นใยกับพอลิเมอร์ ด้วยวิธี pull out test โดยเปรี ยบเทียบเส้ นใยทั้ง 5 ชนิด
คือ เส้ นใยจากใบสับปะรด กาบกล้ วย ลําต้ นกัญชง กาบมะพร้ าว และทะลายปาล์มนํ ้ามัน (Figure 3) พบว่าใน
เมตริ กซ์ของ PE และ PP เส้ นใยจากใบสับปะรดซึง่ มีขนาดเส้ นใยละเอียดที่สดุ (ขนาดเส้ นใยของเส้ นใยสับปะรด
กาบกล้ วย ลําต้ นกัญชง กาบมะพร้ าว และทะลายปาล์มนํ ้ามัน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 57, 174, 96, 100 และ 197
ไมโครเมตร ตามลําดับ) และมีองค์ประกอบของสารที่ไม่ใช่เซลลูโลสตํ่า ทําให้ พื ้นผิวของเส้ นใยค่อนข้ างสะอาด
เมื่อนํามา ทดสอบด้ วยวิธี pull out test จึงให้ คา่ สูงที่สดุ รองลงมาคือเส้ นใยจากลําต้ นกัญชง ทะลายปาล์มนํ ้ามัน
กาบมะพร้ าวและกาบกล้ วย ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณเซลลูโลสที่มีในเส้ นใยหลังผ่านการเตรี ยมเส้ นใยด้ วยวิธี
ต่าง ๆ ผลที่ได้ เป็ นไปในทํานองเดียวกับงานวิจยั ของ Chollakup et al. (2013) ซึง่ วัดค่า pull-out ของเส้ นใยกาบ
มะพร้ าวและเส้ นใยจากปาล์มนํ ้ามัน ที่ผ่านการเตรี ยมเส้ นใยด้ วยด่างและฟอกขาว ซึ่งพบว่า เส้ นใยจากปาล์ม
นํ ้ามันมีค่าแรง pullout สูงกว่าเส้ นใยกาบมะพร้ าวเนื่องจากสามารถกําจัดสิ่งเจือปนอื่นออกไปได้ มาก ทําให้
ปริ มาณเซลลูโลสมีมากกว่า และเส้ นใยแยกเป็ นเส้ นใยเดี่ยวได้ มากขึ ้น
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A

B

Figure 3 Pull-out stress of cellulose fibers. (A: reinforced with polyethylene (PE), B: reinforced with
polypropylene)
Different letters (a, b, c) in the same column mean that the results are significantly different
at P < 0.05 by Duncan's Multiple-Range Test.

สรุ ป
เส้ นใยธรรมชาติทั้ง 5 ชนิดจาก ใบสับปะรด กาบกล้ วย ลําต้ นกัญชง กาบมะพร้ าวและทะลายปาล์มเป็ น
วัตถุดิบเหลือใช้ ทางการเกษตร เมื่อนํามาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพสําหรับใช้ เสริ มแรงในวัสดุคอมพอสิท และ
ด้ านสมบัตเิ ชิงกลทั้ง 5 ชนิด พบว่า เส้ นใยจากใบสับปะรดจะมีความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงที่สดุ รองลงมาคือเส้ นใย
ลําต้ นกัญชง มีความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงกว่าเส้ นใยกาบกล้ วย กาบมะพร้ าวและทะลายปาล์ม แต่เส้ นใยกาบ
มะพร้ าวและทะลายปาล์ม จะมีความสามารถในการยืดตัวได้ สงู กว่าเส้ นใยอื่นๆ สมบัติการอุ้มนํ ้าของเส้ นใยจาก
กาบกล้ วยจะสามารถอุ้มนํ ้าได้ ดีที่สดุ ส่วนสมบัติทางความร้ อน พบว่าเส้ นใยใบสับปะรดและเส้ นใยกาบกล้ วย
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สามารถทนความร้ อนได้ สงู กว่าเส้ นใยลําต้ นกัญชง ทะลายปาล์ม และกาบมะพร้ าว ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบ
สมบัตกิ ารติดระหว่างเส้ นใยกับพอลิเมอร์ ชนิดพอลีเอธิลีนและพอลีพรอพีลีนด้ วยวิธี pull out test พบว่าเส้ นใยใบ
สับปะรดมีการยึดติดกับพอลิเมอร์ ทั้งสองชนิดได้ ดีที่สดุ รองลงมาคือเส้ นใยกัญชง ที่ยดึ ติดกับพอลีเอธิลีนและพอ
ลีพรอพิลีนได้ ดี
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การปรั บปรุ งกระบวนการอบแห้ งของโรงหีบนํา้ มันปาล์ มดิบขนาดเล็กเพื่อเพิ่มค่ าโดบี ้
ให้ ได้ ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
Drying Process Improvement of Small Crude Palm Oil Mill for DOBI Increasing to
Meet the Standard Requirement
รยากร นกแก้ ว1,2 วันลภ อารี รบ3 และ วิทยา ปั น้ สุวรรณ1,2*
Rayakorn Nokkaew1,2, Wallop Arirob3 and Vittaya Punsuvon1,2*

บทคัดย่ อ
ปั ญหาของโรงหีบนํ ้ามันขนาดเล็กคือค่าโดบี ้ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด โดยค่าโดบี ้จะเป็ นตัวแปรสําคัญ
ในการกํ าหนดคุณภาพนํ า้ มันปาล์มดิบและกํ าหนดราคารั บซือ้ นํ า้ มันปาล์ม งานวิจัยฉบับนี เ้ ป็ นการปรั บปรุ ง
กระบวนการอบผลปาล์มของโรงหีบนํ ้ามันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มค่าโดบี ้ให้ ได้ ตามมาตรฐานที่กําหนด โดย
ตัวแปรที่ทําการศึกษาคือ อุณหภูมิ (90 และ 120 องศาเซลเซียส) ระยะเวลาการให้ ความร้ อน (2-19 ชม.) และ
เปรี ยบเทียบระหว่างมีและไม่มีการระบายอากาศขณะอบแห้ งผลปาล์ม ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสม
ในการอบผลปาล์มคือ ที่อณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใช้ เวลา 16 ชม. และมีการระบายอากาศขณะทําการอบผล
ปาล์ม ค่าโดบี ้ที่ได้ ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด สาเหตุที่ทําให้ คา่ โดบี ้ลดลงคือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในนํ ้ามัน
ปาล์มและในสารแคโรทีนถูกทําลายขณะที่อบผลปาล์มด้ วยลมร้ อน จากผลการทดลองที่ได้ จะสามารถช่วยให้ โรง
หีบขนาดเล็กผลิตนํ ้ามันปาล์มคุณภาพดีเทียบเท่ากับโรงหีบขนาดใหญ่

ABSTRACT
The problem of a small crude palm oil mill is low DOBI which it is not meet commercial. The
DOBI is important factor for indication of a crude palm oil quality and a palm oil price. This research
is to improve the drying process of the mill for DOBI increasing to meet the standard requirement. The
variables for study are temperature (90 and 120C), drying time (2-19 h) and comparison of
ventilation and non-ventilation system in drying process. The results found that the optimum
conditions were 90oC of temperature for 16 h of drying time and the drying operated with ventilation
system. The extracted oil gave DOBI met the standard requirement. In addition, the case for DOBI
decreasing occurred from oxidation of the palm oil and the destroyed carotene during drying.
Key Words: DOBI, drying, improvement, ventilation, oxidation
* Corresponding author; e-mail address: fscivit@ku.ac.th
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คํานํา
โดบี ้ (DOBI) หรื อ Deterioration Of Bleachability Index เป็ นค่าที่บอกคุณภาพของนํ ้ามันปาล์มดิบ
และยังเป็ นค่าที่ใช้ กําหนดปริ มาณของแป้งฟอกสี (Bleaching earth) ที่ใช้ ในการฟอกสีนํ ้ามันปาล์มดิบจากสีส้ม
แดงให้ กลายเป็ นสีเหลืองอ่อนของโรงกลัน่ นํา้ มันปาล์ม ซึ่งค่าโดบี ้ตํ่าหมายถึงจะต้ องใช้ ปริ มาณแป้งฟอกสีใน
ปริ มาณมากกว่านํ ้ามันปาล์มดิบที่มีคา่ โดบี ้สูง ดังนั้นค่าโดบี ้ที่ตํ่าจะทําให้ โรงกลัน่ นํ ้ามันปาล์มมีต้นทุนในการผลิต
นํ ้ามันเพิ่มขึ ้นคือ ต้ องใช้ แป้งฟอกสีในปริ มาณมากขึ ้น นอกจากนี ้ถ้ าค่าโดบี ้ในนํ ้ามันปาล์มตํ่ากว่า 2 (DOBI<2)
โรงกลัน่ นํ ้ามันปาล์มจะไม่รับซื ้อ ดังนั้นโรงหีบนํ ้ามันปาล์มก็จะมีตลาดเดียวที่ขายได้ คือ ขายให้ แก่โรงงานผลิต
อาหารสัตว์ซงึ่ เป็ นตลาดที่แคบมาก มีความต้ องการนํ ้ามันปาล์มดิบประมาณ 5 ล้ านตัน/ปี และราคานํ ้ามันปาล์ม
ดิบที่รับซื ้อก็รับซื ้อในราคาตํ่า แต่ถ้านํ ้ามันปาล์มดิบมีค่าโดบี ้มากกว่า 2 (DOBI>2) โรงหีบนํา้ มันสามารถขาย
นํ ้ามันให้ แก่โรงกลัน่ นํ ้ามันเพื่อนําไปผลิตนํ ้ามันสําหรับบริ โภคและยังนําไปผลิตเป็ นนํ ้ามันไบโอดีเซลได้ อีกด้ วย
โดยตลาดผลิตไบโอดีเซลจากนํ ้ามันปาล์มดิบเป็ นตลาดใหญ่ที่มีความต้ องการนํ ้ามันปาล์มสูงถึงปี ละประมาณ
700 ล้ านตัน/ปี และราคานํ ้ามันปาล์มดิบที่ขายให้ แก่โรงกลัน่ ก็จะสูงกว่าขายให้ โรงงานอาหารสัตว์ ประมาณลิตร
ละ 1 – 1.5 บาท ด้ วย ดังนั้นตลาดการใช้ นํ ้ามันปาล์มดิบในการผลิตไบโอดีเซลจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ โรงหีบนํ ้ามัน
ปาล์มขนาดเล็กที่มีมากกว่า 30 โรงงาน ทัว่ ประเทศไทยหันมาพัฒนากระบวนการผลิตนํ ้ามันเพื่อให้ นํ ้ามันปาล์ม
ดิบที่ผลิตได้ มีคา่ โดบี ้สูงกว่า 2 ขึ ้นไป
ค่าโดบี ้เป็ นค่าที่พฒ
ั นาโดย Dr. P. A.T. Swoboda จากสถาบัน The Palm Oil Research Institute ของ
ประเทศมาเลเซีย ซึง่ ค่าโดบี ้สามารถคํานวณได้ จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 446
นาโนเมตร (A446nm) ต่อค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 269 นาโนเมตร (A269nm) โดยที่คา่ A446nmเป็ นค่าที่บอก
ถึงความสุกของผลปาล์มที่นํามาหีบนํ ้ามันและยังมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับปริ มาณของเม็ดสีแคโรทีนที่มีสีส้ม
แดงที่ประกอบอยู่ในผลปาล์มสุก ส่วนค่า A269nm จะเป็ นค่าที่บอกถึงปริ มาณสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชันครั้งที่สอง (Secondary oxidation)
โดยสารผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ ได้ แก่ สารประกอบอัลดีไฮด์
(Aldehyde) คีโตน (Ketone) และกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid) โดยนํ ้ามันปาล์มในผลปาล์มสุกจะทํา
ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศ และการใช้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู ๆ ในการอบผลปาล์มก่อนการหีบ
นํ ้ามันจะส่งผลให้ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ ดียิ่งขึ ้น
กระบวนการผลิตนํ ้ามันปาล์มดิบของโรงหีบนํ ้ามันขนาดเล็ก (โรงหีบชุมชน) จะทําการหีบนํ ้ามันจากผล
ปาล์มทั้งผลคือจะหีบเปลือกปาล์มและเมล็ดในปาล์มพร้ อมกัน โดยมีขั้นตอนการผลิตนํ ้ามันทั้งหมด 6 ขั้นตอน
เรี ยงลําดับดังต่อไปนี ้ ขั้นที่ 1 การแยกผลปาล์มสุกออกจากทะลายปาล์ม ขั้นที่ 2 การอบผลปาล์มสุกด้ วยความ
ร้ อนจากลมร้ อนโดยใช้ ไม้ ฟืนเป็ นเชื ้อเพลิง ขั้นที่ 3 การบีบนํ ้ามัน ขั้นที่ 4 การกรองแยกสิ่งปนเปื อ้ นออกจากนํ ้ามัน
ขั้นที่ 5 การกําจัดนํ ้าออกจากนํ ้ามันปาล์ม และขั้นตอนสุดท้ ายคือขั้นที่ 6 การเก็บรักษานํ ้ามันปาล์มให้ อยูใ่ นสภาพ
ของเหลว ซึ่งในกระบวนการผลิตพบว่าขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อค่าโดบี ้ของนํ ้ามันปาล์มมากที่สดุ คือขั้นตอนของ
การอบผลปาล์ม (ขั้นที่ 2) ซึ่งความร้ อนในการอบผลปาล์มจะทําให้ ค่าโดบีล้ ดตํ่าลง ดังนั้นวัตถุประสงค์ ของ
งานวิจัยนีค้ ือ ปรั บปรุ งสภาวะของการอบผลปาล์ม โดยศึกษาเปรี ยบเทียบอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ อบผล
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ปาล์ม รวมทั้งศึกษาเปรี ยบเทียบอิทธิพลของการไม่ระบายอากาศ และการระบายอากาศของการอบผลปาล์ม
โดยนํ ้ามันปาล์มดิบที่ผลิตได้ ต้องให้ คา่ โดบี ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่สงู เกินกว่า 2

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองการอบผลปาล์ มสด
ก. อบโดยไม่มีการระบายอากาศ
นําผลปาล์มนํ ้าหนัก 200-300 กก. เข้ าเตาอบผลปาล์มของโรงงาน แสงอรุ ณ ปาล์มออยล์ จํากัด
จังหวัดพังงา โดยจะทดลองอบผลปาล์มที่อณ
ุ หภูมิ 90oC และ 120oC ทดลองให้ ความร้ อนเป็ นระยะเวลา
18 ชม. (เป็ นเวลาให้ ความร้ อนที่โรงงานใช้ อยูจ่ ริ ง) และ 20 ชม. (เป็ นเวลาที่ต้องการทดสอบเพิ่มเติม) โดยที่
เตาอบที่ใช้ จะไม่มีการระบายอากาศ (ระบบปิ ด) และมีการทดลองเพิ่มเติมในการใช้ เวลาในการอบตั้งแต่
11-16 ชม. จากนั้นนําผลปาล์มหลังการอบมาหีบนํ ้ามันด้ วยเครื่ องหีบแบบสกรู (Screw press) นํานํ ้ามันที่
หีบได้ มากรองแยกสิ่งปนเปื อ้ นด้ วยเครื่ องกรองแบบฟิ วเตอร์ เพลส (Filter press) และทําการไล่นํ ้าออกจาก
นํ ้ามันโดยใช้ การต้ มไล่นํ ้า นํ ้ามันปาล์มดิบที่ได้ จะนํามาวิเคราะห์หาค่าโดบี ้ และปริ มาณแคโรทีน
หมายเหตุ ตัวอย่างผลปาล์มสุกที่นํามาทดลองคือผลปาล์มร่วงจากทะลายปาล์มตามธรรมชาติประมาณ
10 เมล็ด/ทะลาย (หลักเกณฑ์ทวั่ ไปที่โรงงานกําหนดให้ ตดั ผลปาล์มจากต้ น)
ข. อบโดยมีการระบายอากาศ
เลือกอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมจากการทดลองในข้ อ ก. มาทดลองต่อ โดยทําการทดลอง
เหมือนข้ อ ก. แต่เปลี่ยนจากไม่ระบายอากาศ (ระบบปิ ด) เป็ นมีการระบายอากาศ (ระบบเปิ ด) คือขณะอบ
ผลปาล์มมีการเปิ ดฝาเตาอบเพื่อระบายอากาศเป็ นเวลา 10 นาที ทุก 1 ชม. ของการทดลอง โดยทําการ
ทดลองให้ ความร้ อนที่เวลาตั้งแต่ 2-19 ชม. จากนั้นนําผลปาล์มที่ผ่านการทดลองแต่ละสภาวะมาหีบนํ ้ามัน
และนํานํ ้ามันที่ได้ มาวิเคราะห์คา่ โดบี ้ และค่าปริ มาณแคโรทีน
นํา้ มัน
ปาล์ มดิบ

Figure 1 Process of palm oil production of Sangarung Palm Oil Industry
การวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ มันปาล์ ม
ก. การวิเคราะห์คา่ โดบี ้ วิเคราะห์ตามวิธีของ PORIM Test Method (Loh และคณะ 2006) ทําโดยละลาย
นํ ้ามันปาล์มลงในตัวทําละลายเฮกเซน แล้ วนําสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
446 นาโนเมตร และที่คา่ การดูดกลืนแสง 269 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง UV-VIS Spectrophotometer
(PG Instruments, T70+UV/VIS spectrometer, USA) ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นทั้งสอง
นําไปคํานวณหาค่าโดบี ้ โดยใช้ ความสัมพันธ์ตามสมการที่ 1
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ค่าโดบี ้ =

A446nm
A269nm

--- (1)

ข. ค่าปริ มาณแคโรทีน (Carotene content) จะวิเคราะห์ตามวิธีของ PORIM Test Method (1995) โดย
สามารถอธิบายย่อๆได้ ดงั นี ้ คือ ละลาย 0.1 กรัม ของนํ ้ามันปาล์มใน 25 มิลลิลติ ร ของเฮกเซน หลังจาก
นั้นนําสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 446 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้
ไปคํานวณหาปริ มาณแคโรทีน ตามความสัมพันธ์ของสมการที่ 2
ปริ มาณแคโรทีน (ppm) =

383 x A446 nm x V
100 x W

--- (2)

เมื่อ

ค่าตัวเลข 383 คือ ค่าDiffusion coefficient
คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 446 นาโนเมตร
A446 nm
V
คือ ปริ มาตรเฮกเซน (มิลลิลติ ร)
W
คือ นํ ้าหนักของนํ ้ามันปาล์ม (กรัม)
หมายเหตุ ในการวิเคราะห์คา่ DOBI และ Carotene ทําการวิเคราะห์ 3 ซํ ้า

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของการอบผลปาล์ มที่อุณหภูมิ และระยะเวลาต่ างๆ โดยไม่ มีระบบระบายอากาศ
ผลปาล์มสุก (Ripe palm fruit) ที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการทดลองจะถูกนํามาสกัดนํ ้ามันด้ วยตัวทําละลายเฮกเซนโดยใช้ เครื่ องสกัดแบบซ็อกเล็ต (Soxhlet extraction instrument; Buchi, B811, Switzerland) นํ ้ามันที่
สกัดได้ จะนํามาวิเคราะห์หาค่าโดบี ้ และปริ มาณแคโรทีน ผลการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของนํ ้ามันปาล์มก่อนการอบ
และนํ ้ามันปาล์มภายหลังการอบด้ วยเตาอบจากโรงงานแสงอรุณปาล์มออยล์ จํากัด แสดงใน Table 1
Table 1

Drying of oil palm fruits without ventilation system at different temperature and time

Sample
DOBI*
Carotene* (ppm)
Ripe palm fruits
2.96
495
o
Oil (dry at 90 C for 18 h)
1.21
419
Oil (dry at 90oC for 20 h)
1.00
484
Oil (dry at 120oC for 18 h)
1.26
458
Oil (dry at 120oC for 20 h)
1.04
460
หมายเหตุ *ผลการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 3 ซํ ้า, เวลาที่ 18 ชม. และ 20 ชม. เป็ นเวลาที่โรงงานใช้
ในการอบผลปาล์มจริ งในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ ผลปาล์มมีความชื ้นเหลืออยูป่ ระมาณ 8%
ผลการทดลองจาก Table 1 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าโดบี ้ที่อณ
ุ หภูมิเดียวกันแต่ระยะเวลาในการอบต่างกัน
พบว่าเมื่อระยะเวลาในการอบนานขึ ้นจะทําให้ ค่าโดบี ้มีค่าตํ่าลง และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าโดบี ้ที่ระยะเวลาในการ
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อบเท่ากันแต่อณ
ุ หภูมิตา่ งกัน พบว่าค่าโดบี ้มีคา่ ใกล้ เคียงกัน ซึง่ แสดงว่าการอบที่อณ
ุ หภูมิ 90oC และ 120oC ไม่
ส่งผลต่อค่าโดบี ้ นัน่ คือการให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 90oC และ 120oC ไม่ทําลายเม็ดสีแคโรทีน แต่เมื่อทําการ
เปรี ยบเทียบค่าโดบี ้ของนํ ้ามันที่ได้ จากการอบของสองอุณหภูมิที่ทดลองกับนํ ้ามันปาล์มดิบก่อนการอบความร้ อน
พบว่าค่าโดบี ้มีคา่ ลดตํ่าลงอย่างเห็นได้ ชดั (ค่าโดบี ้ลดจาก 2.96 เหลือประมาณ 1) แต่ปริ มาณแคโรทีนที่มีอยู่ใน
นํ า้ มันแทบจะมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อ ย ซึ่งแสดงว่าค่าโดบีท้ ี่ลดตํ่าลงเกิ ดจากปริ มาณผลิตภัณฑ์ ที่เกิ ดจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่สองเกิดขึ ้นในปริ มาณมากขึ ้น (พิจารณาจากสมการ 1) โดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นนี ้จะ
เกิดขึ ้นในขณะทําการอบผลปาล์ม
ผลของการอบผลปาล์ มที่อุณหภูมิเดียวกันแต่ ระยะเวลาต่ างๆ โดยไม่ มีระบบระบายอากาศ
Table 2

Drying of oil palm fruits without ventilation system at different time

Sample
DOBI*
Ripe palm fruits
2.26
Palm fruits (dry at 90oC for 11 h)
2.24
Palm fruits (dry at 90oC for 13 h)
1.43
o
Palm fruits (dry at 90 C for 15 h)
1.15
Palm fruits (dry at 90oC for 16 h)
1.33
หมายเหตุ *ผลการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 3 ซํ ้า

Carotene* (ppm)
473
702
522
497
539

ผลการทดลองจาก Table 2 เป็ นการวิเคราะห์ค่าโดบี ้และปริ มาณแคโรทีนในระบบที่ไม่มีการระบาย
อากาศที่ระยะเวลาต่างๆกันของการอบผลปาล์มที่อณ
ุ หภูมิ 90oC โดยคณะวิจยั ได้ ทดลองเก็บตัวอย่างผลปาล์ม
เริ่ มต้ นและผลปาล์มที่ผา่ นการอบด้ วยลมร้ อนที่เวลาต่างๆ แล้ วนําผลปาล์มที่ได้ มาสกัดนํ ้ามันด้ วยตัวทําละลายเฮ
กเซนและนํานํ ้ามันที่ได้ มาวิเคราะห์คา่ โดบี ้และปริ มาณแคโรทีน ซึง่ ผลที่แสดงใน Table 2 พบว่าในช่วงระยะเวลา
11 ชม. ของการอบผลปาล์มค่าโดบี ้เปลี่ยนแปลงน้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับนํา้ มันปาล์มเริ่ มต้ น แต่เมื่ อ
ระยะเวลาการอบเพิ่มขึ ้นจนถึง 16 ชม. ค่าโดบี ้จะลดตํ่าลงอย่างเห็นได้ ชดั แต่ผลของปริ มาณแคโรทีนกลับมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณแคโรทีนจากนํ ้ามันปาล์มดิบเริ่ มต้ น จากผลการทดลองที่ได้ แสดงให้
เห็นว่าการที่ค่าโดบี ้ลดตํ่าลงมากในขณะที่ปริ มาณแคโรทีนกับมีค่าสูงกว่านํ ้ามันปาล์มเริ่ มต้ นเป็ นผลมาจากการ
เกิดผลิตภัณฑ์ ของปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่สองเกิดขึ ้นเป็ นปริ มาณมาก ซึ่งเห็นได้ ชัดหลังให้ ความร้อนกับผล
ปาล์มเป็ นเวลา 11 ชม.
ผลของการอบผลปาล์ มที่อุณหภูมิเดียวกัน แต่ ระยะเวลาต่ างกัน โดยมีระบบระบายอากาศ
ผลการทดลองจาก Table 3 เป็ นผลการวิเคราะห์คา่ โดบี ้และปริ มาณแคโรทีนที่ทําการอบในระบบที่มีการ
ระบายอากาศในระยะเวลาที่ต่างกัน ที่อุณหภูมิการให้ ความร้ อน 90oC ในการทดลองจะเก็บตัวอย่างผลปาล์ม
เริ่ มต้ นและตัวอย่างผลปาล์มที่อบในระยะเวลาต่างๆ แล้ วนํามาสกัดนํ ้ามันด้ วยตัวทําละลายเฮกเซน นํ ้ามันที่ได้
ภายหลังการสกัดจะถูกนํามาวิเคราะห์ค่าโดบี ้และปริ มาณแคโรทีน ผลการทดลองพบว่าในช่วง 16 ชม. ของการ
อบ ค่าโดบี ้เปลี่ยนแปลงน้ อยมาก แต่ภายหลังจาก 16 ชม. ค่าโดบี ้จะลดตํ่าลงมาก แต่คา่ ปริ มาณแคโรทีนกลับมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณแคโรทีนของนํ ้ามันปาล์มดิบเริ่ มต้ น ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าการที่คา่ โดบี ้ลด
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ตํ่ า ลงมากเกิ ด จากการเกิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชัน ครั้ง ที่ ส องเกิ ด ขึ น้ เป็ นปริ ม าณมากหลัง จาก
ระยะเวลา 16 ชม. ของการอบผลปาล์ม ซึง่ สาเหตุที่การอบโดยมีระบบการระบายอากาศสามารถอบผลปาล์มได้
ระยะเวลานาน โดยที่คา่ โดบี ้เปลี่ยนแปลงน้ อยมาก เพราะมีการระบายไอนํ ้าออกจากเตาอบ ซึง่ ถ้ าไม่มีการระบาย
ไอนํ ้าออกจากเตาอบ ไอนํ ้าที่เกิดขึ ้นจะควบแน่นกลัน่ ตัวเป็ นนํ ้าและทําปฏิกิริยากับกรดไขมันไม่อิ่มตัวในนํ ้ามันทํา
ให้ เกิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่หนึ่งและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่สอง
แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นดังต่อไปนี ้คือ
ปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่หนึง่ :
กรดไขมันไม่อิ่มตัวในนํ ้ามัน + นํ ้า

สารประกอบแอลกอฮอล์

ปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่สอง:
สารประกอบแอลกอฮอล์ + ออกซิเจน

ความร้ อน

สารประกอบอัลดีไฮด์ และ คีโตน

Table 3 Drying of oil palm fruits with ventilation system at different time
ตัวอย่ าง
Ripe palm fruits
Palm fruits (dry at 90oC for 2 h)
Palm fruits (dry at 90oC for 4 h)
Palm fruits (dry at 90oC for 6 h)
Palm fruits (dry at 90oC for 9 h)
Palm fruits (dry at 90oC for 12 h)
Palm fruits (dry at 90oC for 16 h)
Palm fruits (dry at 90oC for 19 h)
หมายเหตุ *ผลการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 3 ซํ ้า

DOBI*
2.26
2.22
2.68
2.52
2.66
2.28
2.46
1.40

Carotene* (ppm)
473
526
635
605
798
606
669
513

สรุ ป
กระบวนการอบแห้ งผลปาล์มด้ วยลมร้ อนสําหรั บโรงหีบขนาดเล็กเป็ นกระบวนการที่ทําให้ ค่าโดบี ้ใน
นํ ้ามันปาล์มมีคา่ ตํ่ากว่ามาตรที่กําหนด (DOBI<2) จากผลการทดลองพบว่าสาเหตุของการทําให้ ค่าโดบี ้มีคา่ ตํ่า
คือ การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของนํ ้ามันปาล์มดิบ โดยการระบายอากาศขณะทําการอบผลปาล์มจะช่วยลดการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่หนึ่งไม่ให้ เกิดเป็ นสารประกอบแอลกอฮอล์ ซึ่งแอลกอฮอล์นีจ้ ะเกิดปฏิกิริยากับ
อากาศในปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่สอง ส่งผลให้ ปริ มาณอัลดีไฮล์ และคีโตนมีปริ มาณสูงขึ ้น เมื่อผลิตภัณฑ์ใน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่สองมีคา่ มากจึงส่งผลให้ คา่ โดบี ้ที่วิเคราะห์ได้ มีคา่ ตํ่าลง โดยระยะเวลาในการให้
ความร้ อนที่นานขึ ้นจะส่งผลให้ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพิ่มขึ ้น จากการทดลองได้ สภาวะที่เหมาะสมในการอบผล
ปาล์มด้ วยลมร้ อนคือ มีการระบายอากาศขณะอบผลปาล์ม อุณหภูมิที่ใช้ คือ 90C และใช้ เวลาในการอบผล
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ปาล์ม 16 ชม. นํ ้ามันปาล์มดิบที่ได้ มีคา่ โดบี ้มากกว่า 2 และโรงงานแสงอรุณ ปาล์มออยล์ จํากัด จังหวัดพังงา ได้
นําผลการทดลองนี ้ไปปรับปรุงกระบวนการอบนํ ้ามันด้ วยลมร้ อนและได้ นํ ้ามันที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานค่าโดบี ้
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สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมตัวอย่ างสําหรับการสกัดแคโรทีนอยด์ จากฟั กข้ าว
(Momordica cochinchinensis)
The Optimal Pretreatment of Gac Fruit (Momordica cochinchinensis) for Carotenoid Extraction
สุภัสสรา เนตรน้ อย1* และ ทานตะวัน พิรักษ์ 1
Supassara Natnoi1* and Tantawan Pirak1

บทคัดย่ อ
ฟั ก ข้าว (Momordica cochinchinensis) เป็ นพื ช ในตระกู ล แตงซึ่ ง เป็ นแหล่ ง ของแคโรที น อยด์ ที่ ดี
เนื่ องจากในฟั กข้ าวมี ปริ มาณไลโคปี นมากกว่าในมะเขือเทศถึง 3 เท่า การทํ าปฏิกิริยาสะปอนนิ ฟิเคชันเป็ น
ขั้นตอนที่สําคัญที่ช่วยกํ าจัดองค์ประกอบของไขมันหรื อนํา้ ตาลที่ไม่ต้องการ ซึ่งเชื่ อมต่อกับแคโรทีนอยด์ด้วย
พันธะเอสเทอร์ จากการเปรี ยบเทียบระหว่างสารสกัดที่ไม่ผ่านการทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ผ่านการทํา
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันแบบร้ อน และปฏิกิริยาแบบเย็น ด้ วยสารเมทาโนลิกโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (ร้ อยละ 5,
20 และ 40) พบว่าอุณหภูมิและความเข้ มข้ นของสารเมทาโนลิกโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์มีผลต่อความเข้ มข้ นของ
สารแคโรทีนอยด์และร้ อยละความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระ DPPH สภาวะการสกัดที่ดีที่สดุ คือการทํา
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันแบบเย็น (อุณหภูมิห้อง) ในส่วนของเนื ้อในฟั กข้ าว ที่ความเข้ มข้ นของเมทาโนลิกโปแตส
เซียมไฮดรอกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 40 จะได้ ความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์มากที่สดุ (0.826 ไมโครกรัมต่อกรัม
นํ ้าหนักฟั กข้ าวแห้ ง)

ABSTRACT
Gac fruit (Momordica cochinchinensis) is the plant in the Cucurbitaceae family. It is a good
source of carotenoid because it contains lycopene more than tomato for 3 times. The saponification
reaction is the important step that eliminates unwanted fatty acid or sugar linked with carotenoid via
ester bound. The comparison of unsaponification and saponification reaction among hot
saponification, cold saponification in methanolic potassium hydroxide (5%, 20% and 40%) were
studied. The extraction temperature and concentration of methanolic potassium hydroxide affected
carotenoid content and the percentage of DPPH radical scavenging activity. The best extraction
condition was cold saponification reaction (room temperature) of pericarp in 40 % of methanolic
potassium hydroxide. This extraction condition yielded the extracts with the highest carotenoid
content (0.826 ug/g of dried gac fruit).
Key Words: gac fruit, saponification, carotenoid extraction
*
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คํานํา
ฟั กข้ าว (Momordica cochinchinensis) เป็ นพืชในตระกูลแตงและมะระ ที่พบได้ ในเขตร้ อนชื น้ เช่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อเอเชียกลาง เป็ นต้ น โดยทัว่ ไปชาวเวียดนามจะใช้ ฟักข้ าวลูกสุกเป็ นองค์ประกอบใน
ข้ าวแดง (Xoi rice) ในปี 2006 Vuong et al. ได้ ทําการศึกษาองค์ประกอบของฟั กข้ าว พบว่าฟั กข้ าวมีปริ มาณ
ของแคโรทีนอยด์สงู เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น เช่น มะเขือเทศ แครอท หรื อมะละกอ เป็ นต้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไลโคปี นซึง่ เป็ นแคโรทีนอยด์ในกลุม่ แคโรทีน ในฟั กข้ าวมีมากกว่าในมะเขือเทศถึง 3 เท่า
แคโรทีนอยด์เป็ นสารรงควัตถุสีแดงหรื อเหลือง มีฤทธิ์ต้านทานอนุมลู อิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
เช่น โรคมะเร็ งที่ต่อมลูกหมาก มะเร็ งในระบบย่อยอาหาร โรคที่เกี่ยวข้ องกับประสาทตาในผู้สงู อายุ (Nhung et
al., 2010) นัก วิ ท ยาศาสตร์ ค้ น พบแคโรที น อยด์ ค รั้ง แรกตั้ง แต่ศ ตวรรษที่ 19 โดยนิ ย ามว่ า แคโรที น อยด์ เ ป็ น
รงควัตถุที่สามารถละลายได้ ในไขมัน ซึง่ พบมากในอาหารประเภทผักและผลไม้ (Murillo et al., 2010)
ในปี 2014 Amorim-Carrilho et al. ได้ แบ่งแคโรทีนอยด์ออกเป็ นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่มีโมเลกุลของ
ออกซิเจนอยูใ่ นโครงสร้ าง เรี ยกว่าแคโรทีน เช่น บีต้าแคโรทีน ไลโคปี น เป็ นต้ น และกลุม่ ที่มีโมเลกุลของออกซิเจน
อยูใ่ นโครงสร้ าง เรี ยกว่าแซนโทฟิ ลล์ เช่น ลูทีน ซีแซนทีน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังพบว่า แคโรทีนอยด์ที่พบในผักและ
ผลไม้ สามารถอยู่ในรู ปอิสระหรื อยึดเกาะอยู่ในรู ปเอสเทอร์ กับกรดไขมัน โปรตีน และนํ ้าตาลได้ เช่น ลูทีน ที่ยึด
เกาะอยู่กบั กรดไขมัน เรี ยกว่ากรดปาล์มิติก หรื อแคพแซนทินในพริ ก (paprika) ที่อยู่ในรูปเอสเทอร์ กบั กรดลอริ ก
เป็ นต้ น (นิธิยา, 2553; Nhung et al., 2010) โดยทัว่ ไปในขั้นตอนการสกัดสารแคโรทีนอยด์จากผักและผลไม้
นักวิจยั จะพิจารณาถึงความจําเป็ นในการทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันหลังการสกัด เพื่อช่วยในการกําจัดสารที่ไม่
ต้ องการและทําให้ ได้ แคโรทีนอยด์ที่อยู่ในรูปอิสระมากขึ ้น (Rodriguez-Amaya and Kimura, 2004) และจะทํา
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันโดยสารละลายเมทาโนลิกโปแตสเชียมไฮดรอกไซด์ (methanolic KOH) ที่ความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 10-60 (w/v) ภายใต้ ความร้ อน หรื อในอุณหภูมิห้อง ทั้งนีเ้ วลาในการทําปฏิกิริยา อุณหภูมิ และความ
เข้ มข้ นของสารละลายแอลคาไลน์ที่ใช้ มีผลต่อการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของปฏิกิริยาและความเข้ มข้ นของแคโรที
นอยด์ที่ได้ (Kopec et al., 2012)
การศึกษานี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมตัวอย่าง สําหรับการสกัดแคโรที
นอยด์จากฟั กข้ าว รวมไปถึงการศึกษาปั จจัยของความเข้ มข้ นของสารละลายเมทาโนลิกโปแตสเชียมไฮดรอกไซด์
(methanolic KOH) ต่อการทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ที่มีผลต่อความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้ และ
ร้ อยละความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ เพื่อใช้ ในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดในขั้นต่อไป

วิธีการทดลอง
วิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของผลฟั กข้ าว
นําตัวอย่างมาล้ างให้ สะอาดเช็ดให้ แห้ ง แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด และส่วนของเนื ้อ
ในฟั กข้ าว และทําการวิเคราะห์ตามวิธีของ AOAC (2012)
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การเตรี ยมตัวอย่ างฟั กข้ าวเพื่อใช้ ในการสกัดแคโรทีนอยด์
ผลฟั กข้ าวสดนํามาทําความสะอาดเช็ดให้ แห้ ง แบ่งส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดและเนือ้ ในออกจากกัน ชั่ง
ตัวอย่างจํานวน 100 กรัม แล้ วเกลี่ยตัวอย่างใส่ถาดให้ ตวั อย่างหนาไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร จากนั้นเข้ าตู้อบลมร้ อน
แบบถาดโดยใช้ อุณหภูมิในการอบที่ 60C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากนั้นทําการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หา
ร้ อยละความชื ้นทุกๆ 1 ชัว่ โมง จนกระทัง่ ได้ ความชื ้นตํ่ากว่าร้ อยละ 10 เมื่อได้ ฟักข้ าวที่ผ่านการอบแห้ งแล้ วนํามา
บดและร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 40 เมช เพื่อให้ ได้ ผงฟั กข้ าวที่มีขนาดอนุภาคที่สมํ่าเสมอ (ดัดแปลงจาก AOAC,
2012; Mai et al, 2013)
การสกัดแคโรทีนอยด์
ดัดแปลงจากวิธีของ Kubola and Siriamornpun (2011) นําฟั กข้ าวแห้ งนํ ้าหนัก 20 กรัม และตัวทํา
ละลายผสมของ เฮกเซน: อะซีโตน: เอทานอล (500: 250: 250 v/v/v) ปริ มาตรรวม 1000 มิลลิลิตร ผสมรวมกัน
และกวนสมํ่ าเสมอเป็ นเวลา 30 นาที ในบีกเกอร์ ที่ห้ ุมด้ วยกระดาษฟอยล์ จากนั้นเติมนํ า้ กลั่นปริ มาตร 150
มิลลิลติ ร จะทําให้ เห็นส่วนของสารละลายที่แยกชั้นออกจากกัน เก็บสารละลายส่วนบนแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่
แรกทําการระเหยตัวทําละลายด้ วยเครื่ องกลัน่ ระเหยแบบหมุนที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 40C ความดัน 230 มิลลิบาร์
(สารสกัดควบคุม) สารสกัดที่ได้ นํามาวิเคราะห์หาปริ มาณความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์ และความสามารถใน
การต้ านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี DPPH radical scavenging activity ต่อไป สําหรับกลุม่ ที่สองนําสารสกัดที่ได้ ไปทํา
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันต่อ
การทําปฏิกริ ิยาสะปอนนิฟิเคชัน
ดัดแปลงจากวิธีของ AOAC (2012) และ ตรี ชฎา (2551) สารสกัดที่ได้ 100 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยารวม
กับสารละลายเมทาโนลิกโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ร้ อยละ 5, 20, 40 ในขวดรูปชมพู่ที่ห่อหุ้มด้ วยกระดาษฟอยล์
กวนผสมเป็ นเวลา 1 นาที สําหรับการทําสะปอนนิฟิเคชันแบบร้อนนําไปบ่มในนํ ้าอุ่น 56C เป็ นเวลา 20 นาที
ในระหว่างการบ่มปิ ดปากขวดรู ปชมพู่ด้วยแผ่นให้ ความเย็นเพื่อป้องกันการสูญเสียสารสกัดที่ระเหยเนื่องจาก
ความร้ อน จากนั้นนําสารสกัดมาบ่มไว้ ที่อุณหภูมิห้องต่อจนครบ 2 ชัว่ โมง สําหรับการทําสะปอนนิฟิเคชันแบบ
เย็น ให้ นําสารสกัดที่ได้ บม่ ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากบ่มสารสกัดให้ เติม เฮกเซน 100 มิลลิลิตร
จะได้ สารละลายแยกชั้น นําสารละลายด้ านบนกรองสบู่ออกด้ วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 4 ทําการระเหย
ตัวทําละลายด้ วยเครื่ องกลั่นระเหยแบบหมุน ที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 40C ความดัน 230 มิลลิบาร์ วิเคราะห์ หา
ปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของแคโรที น อยด์ และความสามารถในการต้ า นอนุมูล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี DPPH radical
scavenging activity ต่อไป
การวัดค่ าร้ อยละความสามารถในการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ ด้ วย DPPH radical-scavenging activity
สารสกัด 0.1 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยากับสารละลาย DPPH ในเมทานอล 0.001 โมล ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร
ถูกนํามาบ่มไว้ เป็ นเวลา 30 นาที แล้ วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร (Kubola and
Siriamornpun, 2011) ทําการคํานวณค่าร้ อยละความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH โดย
%ความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH = [(A517 ที่ไม่มีสารสกัด – A517 จากสารสกัด) / A517 ที่ไม่มีสารสกัด] ×100
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การวิเคราะห์ หาปริมาณแคโรทีนอยด์ ท่ สี กัดได้ จากผลฟั กข้ าว
ดัด แปลงจากวิ ธี ข อง ตรี ช ฎา (2551) ชั่ง สารสกัด ที่ ไ ด้ 0.01 กรั ม ใส่ใ นขวดปรั บ ปริ ม าตรขนาด 50
มิลลิลิตร แล้ วปรับปริ มาตรด้ วยเฮกเซนจนได้ สารละลาย 50 มิลลิลิตร นําสารละลายใส่ลงใน Cuvette แก้ ว และ
วัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยใช้
เฮกเซนเป็ น blank นําค่าที่ได้ มาเปรี ยบเทียบความเข้ มข้ นกับกราฟมาตรฐานบีต้าแคโรทีน เพื่อให้ ได้ ความเข้ มข้ น
ของแคโรทีนอยด์ (R2=0.99)
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยใช้ โปรแกรม SPSS
Version 12.

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของฟั กข้ าว
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเยื่ อ หุ้ม เมล็ ด และเนื อ้ ในของฟั ก ข้ า ว (Table 1) พบว่ า
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นนํ ้าถึงร้ อยละ 92.93 และ 92.82 ตามลําดับ รองลงมาคือปริ มาณของคาร์ โบไฮเดรต
6.815 และ 6.950 กรัมต่อ100 กรัมตัวอย่างสด ตามลําดับ สําหรับปริ มาณไขมัน พบว่าปริ มาณไขมันในเยื่อหุ้ม
เมล็ด (0.067 กรั มต่อ100 กรั มตัวอย่างสด) มีปริ มาณมากกว่าในเนือ้ ในของฟั กข้ าว (0.002 กรั มต่อ100กรั ม
ตัว อย่างสด) ซึ่งปริ ม าณไขมันที่ แ ตกต่า งกัน อาจทํ า ให้ การเกิ ด ปฏิ กิ ริย าสะปอนนิ ฟิเคชันแตกต่า งกันออกไป
(Kopec et al., 2012)
Table 1 The proximate composition of aril and pericarp of fresh gac Fruit
Nutrition

Aril
92.93±0.05
0.067±0.04
0.058±0.01
0.074±0.01
0.056±0.01
6.815±0.05

water (%)
fat (g/100g of fresh sample)
protein (g/100g of fresh sample)
fiber (g/100g of fresh sample)
ash (g/100g of fresh sample)
carbohydrate (g/100g of fresh sample)

Pericarp
92.82±0.05
0.002±0.01
0.016±0.03
0.203±0.01
0.015±0.01
6.950±0.02

การทําแห้ งเยื่อหุ้มเมล็ดและเนือ้ ในของฟั กข้ าว
กระบวนการทําแห้ งเป็ นหัวใจสําคัญของกระบวนการสกัดสารแคโรทีนอยด์ เพื่อใช้ ในการรักษาตัวอย่าง
ให้ คงคุณภาพไม่เสื่อมเสียและจัดเก็บได้ ง่าย (ศุภาพิชญ์ และคณะ, 2557) เมื่อทําแห้ งเยื่อหุ้มเมล็ดฟั กข้ าวด้ วย
ตู้อบลมร้ อนแบบถาดที่อณ
ุ หภูมิ 60C (Figure 1) พบว่าในช่วงระยะแรกจนถึงชัว่ โมงที่ 5 เยื่อหุ้มเมล็ดมีความชื ้น
ลดลงอย่างรวดเร็ วจากร้ อยละ 54.55 เป็ นร้ อยละ 13.28 หลังจากนั้นความชืน้ จึงลดลงเล็กน้ อยจนไม่มีความ
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เปลี่ยนแปลงได้ ความชื ้นสุดท้ ายร้ อยละ 8.84 ใช้ เวลาในการทําแห้ งเป็ นเวลา 15 ชัว่ โมงต่อเนื่อง สําหรับการทํา
แห้ งเนื อ้ ในของฟั กข้ าวพบว่าในช่วง 3 ชั่วโมงแรกของการทํ าแห้ งร้ อยละความชื น้ ลดลงเพี ยงเล็กน้ อยก่ อนที่
ความชืน้ จะลดลงอย่างรวดเร็ วจากร้ อยละ 61.40 เป็ น 20.06 ในช่วงชั่วโมงที่ 3 - 4 เมื่อเวลาผ่านไป 5 ชั่วโมง
พบว่าความชื ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ความชื ้นสุดท้ ายร้ อยละ 9.71 เปรี ยบเทียบได้ จากในปี 2013 Mai et al.
ได้ ทําการศึกษาผลของการทําแห้ งที่มีตอ่ ค่าความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์ และค่าความสามารถในการต้ านอนุมลู
อิสระจากฟั กข้ าวพบว่า ฟั กข้ าวแห้ งที่ความชื ้นตํ่ากว่าร้ อยละ 15 สารสกัดที่ได้ ให้ คา่ ความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์
มากที่สุด โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการทําแห้ งหรื อไม่ทําให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงสีของฟั กข้ าวแห้ งคือ
60C

Figure 1 The percentage of moisture content that decrease during dry aril from 2-15 hrs. (left) and
the percentage of moisture content that decrease during dry pericarp from 2-5 hrs. (right) at
60 C in tray dryer.
ผลของปฏิกริ ิยาสะปอนนิฟิเคชันต่ อความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์ และความสามารถในการต้ านอนุมูล
อิสระด้ วยวิธี DPPH radical scavenging activity
แคโรทีนอยด์ที่มีอยูใ่ นอาหารโดยทัว่ ไปจะอยู่ในรูปแคโรทีนอยด์อิสระหรื อจับกับสารอื่นๆ เช่น ไขมัน หรื อ
คลอโรฟิ ลล์ด้วยพันธะเอสเทอร์ โดยเฉพาะแคโรทีนอยด์ในกลุ่มแซนโทฟิ ลล์ เช่น ลูทีน ซีแซนทีน เป็ นต้ น เพื่อช่วย
ให้ แยกแคโรทีนอยด์ได้ ดียิ่งขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันเพื่อกําจัดสารที่จบั กับแคโรทีนอยด์ออก
ไป (Kimura et al., 1990; Nhung et al., 2010) สภาวะของการทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันนั้นจะให้ ผลแตกต่าง
กันออกไปขึ ้นอยูก่ บั สภาวะที่กําหนด เช่น อุณหภูมิ ความเข้ มข้ นของสารเมทาโนลิกโปแตสเชียมไฮดรอกไซด์ และ
เวลาในการทําปฏิกิริยารวมไปถึงองค์ประกอบภายในของตัวอย่างที่ใช้ ในการสกัด (Oliver and Palou, 2000)
จากการทดลองการทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันกับส่วนต่างๆของฟั กข้ าวแห้ ง พบว่าผลของอุณหภูมิและความ
เข้ มข้ นของสารเมทาโนลิกโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์สง่ ผลต่อปริ มาณของแคโรทีนอยด์สกัด (Table 2) กล่าวคือใน
ส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด การทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันมีผลทําให้ คา่ ความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์เพิ่มมากขึ ้นเมื่อ
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เทียบกับสารสกัดที่ไม่ผ่านการทําปฏิกิริยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันแบบร้ อน
ที่ใช้ ความเข้ มข้ นของสารละลายเมทาโนลิกโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 5 ให้ ค่าปริ มาณของแคโรทีนอยด์ถึง
0.748 ไมโครกรั ม ต่อ กรั ม นํ า้ หนัก ฟั ก ข้ า วแห้ ง และนอกจากนี ย้ ัง พบว่ า การทํ า ปฏิ กิ ริ ย าที่ ค วามเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายเมทาโนลิกโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 40 ให้ สารสกัดที่มีความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ
DPPH ได้ สงู สุดถึงร้ อยละ 39.42
สําหรับในเนื ้อในของฟั กข้ าวการทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันส่งผลให้ ค่าความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์
เพิ่มมากขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสารสกัดที่ไม่ผ่านการทําปฏิกิริยา ซึ่งปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันที่ให้ ผลดีที่สุด
คือปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันแบบเย็นที่ใช้ ความเข้ มข้ นของเมทาโนลิกโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 40 สาร
สกัดที่ได้ มีปริ มาณของแคโรทีนอยด์เท่ากับ 0.826 ไมโครกรัมต่อกรัมนํ ้าหนักฟั กข้ าวแห้ ง ซึ่งเป็ นปริ มาณแคโรที
นอยด์ที่สงู ที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาวะการทําปฏิกิริยาอื่นๆ (p<0.05) และสารสกัดที่ได้ จากสภาวะการสกัดนี ้
มีความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH ร้ อยละ 37.68
Table 2 Carotenoid content and percentage of DPPH scavenging activity from gac fruits.
DPPH
Carotenoid content
Condition
scavenging
(ug/g)
Type
activity (%)
Non-Saponification
0.659±0.09h
30.13±0.50
Hot-saponification (5% methanolic KOH)
0.748±0.09c
19.91±2.77
Hot-saponification (20% methanolic KOH)
0.739±0.09fg
26.23±6.19
0.697±0.13h
Aril Hot-saponification (40% methanolic KOH)
39.42±0.08
11.28±0.68
Cold-saponification (5% methanolic KOH)
0.594±0.09jk
Cold-saponification (20% methanolic KOH)
0.608±0.09j
12.43±1.10
Cold-saponification (40% methanolic KOH)
0.743±0.07e
13.83±3.50
Non-Saponification
0.646±0.09i
23.06±4.91
Hot-saponification (5% methanolic KOH)
0.719±0.07d
28.25±1.09
Hot-saponification (20% methanolic KOH)
0.758±0.13ef
28.95±0.38
Hot-saponification (40% methanolic KOH)
0.736 ±0.13 g
27.53±0.97
Pericarp
Cold-saponification (5% methanolic KOH)
0.594 ±0.09k
30.53±4.30
Cold-saponification (20% methanolic KOH)
0.757 ±0.09b
32.90±2.38
Cold-saponification (40% methanolic KOH)
0.826±0.07a
37.68±0.44
Means within the same column with different letters (a-k) are significantly different (p<0.05) by Duncan’s multiple range tests
(the average of three replication, n=3).
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เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดและเนือ้ ในของฟั กข้ าวพบว่า การทําปฏิกิริยา
สะปอนนิ ฟิ เคชันในเนื อ้ ในของฟั ก ข้ า วช่ ว ยให้ ไ ด้ ป ริ ม าณแคโรที น อยด์ ที่ เ พิ่ ม ขึน้ สูง กว่า ส่ว นของเยื่ อหุ้ม เมล็ด
เนื่องมาจากเนื ้อในของฟั กข้ าวมีลทู ีน ซึ่งเป็ นแคโรทีนอยด์ในกลุ่มแซนโทฟิ ลล์มากกว่าในส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด
(Kubola and Siriamornpun, 2011) เป็ นผลให้ เมื่อผ่านปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันแล้ ว แคโรทีนอยด์ที่จบั อยู่กบั
สารอื่นๆ ถูกปลดปล่อยออกมาจึงทําให้ ได้ ปริ มาณแคโรทีนอยด์มากกว่าในส่วนเยื่อหุ้มเมล็ด ซึ่งอาจกล่าวได้ อีก
ทางหนึ่งคือ สารแคโรทีนอยด์ส่วนใหญ่ในเยื่อหุ้มเมล็ด คือ ไลโคปี น และ บีต้าแคโรทีน ซึ่งเป็ นแคโรทีนอยด์ที่ไม่
อยูใ่ นรูปเอสเทอร์ กบั ไขมัน หรื อองค์ประกอบอื่นๆ จึงทําให้ เมื่อนํามาผ่านปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันจะเกิดปฏิกิริยา
ได้ น้อ ยกว่า และได้ ป ริ ม าณสารแคโรที นอยด์ ที่ เ พิ่ม ขึน้ ในปริ ม าณที่ น้อ ยกว่าส่ว นเนื อ้ ในนั่นเอง (RodriguezAmaya and Kimura, 2004) สําหรับค่าความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH พบว่า ในเยื่อหุ้มเมล็ดมีคา่
มากกว่า เนื่องจากในเยื่อหุ้มเมล็ดของฟั กข้ าวมีส่วนประกอบของสารฟี โนลิกและสารฟลาโวนอยด์จํานวนมาก
ซึง่ สารเหล่านี ้มีความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระได้ ดี (Kubola and Siriamornpun, 2011) จึงส่งผลต่อค่า
ความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH นอกจากนี ้เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของสารเมทาโนลิกโปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด์ ทั้ง ในปฏิ กิ ริ ย าแบบร้ อนและแบบเย็ น จะทํ า ให้ ค่า ความสามารถในการต้ า นอนุมูล อิ ส ระ DPPH
จะเพิ่มขึ ้นด้ วย

สรุ ปผลการทดลอง
การทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันหลังการสกัดมีส่วนทําให้ ความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์ในสารสกัดเพิ่ม
มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสกัดสารแคโรทีนอยด์จากเนื ้อในของฟั กข้ าวโดยสามารถสกัดแคโรทีนอยด์ได้
มากถึง 0.826 ไมโครกรัมต่อกรัมนํ ้าหนักฟั กข้ าวแห้ ง สภาวะในการทําปฏิกิริยา ได้ แก่ อุณหภูมิ และความเข้ มข้ น
ของเมทาโนลิกโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ รวมไปถึงองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร เป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อปริ มาณ
ความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์ และความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH ที่ได้ จากสารสกัด ทั้งนี ้การจะ
เลือกใช้ สภาวะใดต้ องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการสกัดเป็ นสําคัญ สําหรับสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ต่อการ
สกัดสารแคโรทีนอยด์ในฟั กข้ าวคือ การสกัดจากส่วนของเนื ้อในของฟั กข้ าว โดยทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันแบบ
เย็น ที่ความเข้ มข้ นของเมทาโนลิกโปแตสเซียมไฮครอกไซด์ ร้ อยละ 40 จะเป็ นผลให้ ได้ ความเข้ มข้ นของแคโร
ทีนอยด์มากที่สดุ
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การห่อหุ้มเซลล์ของโปรไบโอติก Lactobacillus plantarum SKI19 และการประเมิน
ความสามารถในการทนต่อสภาวะของกรดในกระเพาะอาหาร
Encapsulation of probiotic Lactobacillus plantarum SKI19 and evaluation of the gastrointestinal
transit tolerance
อภิชาติ อู๋ไพจิตร1* สุธาศิน นิลเพชร1 และ อ้อมใจ ช่อกุหลาบ1
Apichat Upaichit1*, Sutasin Ninpetch1 and Aomjai Chor-Kularb1

บทคัดย่อ
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการห่อหุ้มเซลล์ Lactobacillus plantarum SKI19 พบว่าการใช้
โซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 3.0% มีการรอดชีวิตของเซลล์สูงสุดเท่ากับ 79.46% การใช้แคลเซียมคลอไรด์ที่ทุก
ความเข้มข้นมีการรอดชีวิตของเซลล์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ สาหรับผลของระยะเวลาที่ใช้ในการทาให้
เม็ดเจลแข็งตัว พบว่าการขึ้นรูปเม็ดเจลที่ระยะเวลา 10, 20 และ 30 นาที ส่งผลให้มีการรอดชีวิตของเซลล์เท่ากับ
69.60, 71.82 และ 76.25% ตามลาดับ ในขณะที่การเพิ่มระยะเวลาเป็น 40, 50 และ 60 นาที ส่งผลให้มีการรอด
ชี วิ ต ของเซลล์ ที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เมื่ อ เที ย บกั บ ที่ ร ะยะเวลา 30 นาที เมื่ อ น าเซลล์ Lb.
plantarum SKI19 มาห่อหุ้มในสภาวะที่เหมาะสม พบว่าที่อุณหภูมิห้องเมื่อเก็บรักษาเม็ดเจล 1 วัน มีการรอด
ชีวิตของเซลล์เท่ากับ 8.12 log CFU/ml ในขณะที่การเก็บรักษาเม็ดเจลเป็นเวลา 7 วัน มีการรอดชีวิตของเซลล์
ลดลงต่ากว่า 8.0 log CFU/ml ส่วนการเก็บรักษาเม็ดเจลเป็นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่ามีการ
รอดชีวิตของเซลล์เท่ากับ 8.53 log CFU/ml ในขณะที่การเก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีการรอดชีวิตของเซลล์
ลดลงต่ากว่า 8.0 log CFU/ml

ABSTRACT
A study was performed to determine the optimal encapsulation conditions for Lactobacillus
plantarum SKI19. It was observed that encapsulation with 3.0% Na-alginate resulted in the highest
cell survival of 79.46%. Whereas the various CaCl2 concentrations tested did not yield statistical
difference in the cell survivability. Encapsulation times of 10, 20 and 30 minutes resulted in cell
survival of 69.60, 71.82 and 76.25%, respectively. However, further increase in encapsulation times
(40, 50 and 60 minutes) did not yield statistical difference in cell survivability to that of 30 minutes. Lb.
plantarum SKI19 was then treated under the optimized encapsulation conditions. It was observed that
storage at room temperature for 1 day showed cell viability of 8.12 log CFU/ml, while longer storage
times to 7 days at room temperature resulted in decreased cell viability to < 8.0 log CFU/ml. Storage
temperature of 4oC showed cell viability of 8.53 log CFU/ml after 7 days. While storage times up to 4
weeks at 4oC resulted in decreased cell viability to < 8.0 log CFU/ml.
Key Words: Lactobacillus plantarum, probiotic, encapsulation, calcium-alginate gel bead, gastrointestinal transit tolerance
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บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมีวิวัฒนาการใหม่ๆ เข้ามามากมาย การดาเนินชีวิตของคนก็เปลี่ยนไป
มี ก ารแข่ ง ขั น กั บ เวลามากขึ้ น จึ ง ท าให้ ค วามพิ ถี พิ ถั น ในการเลื อ กรั บ ประทานอาหารน้ อ ยลง รวมทั้ ง ภาวะ
ความเครียดส่งผลให้จุลินทรีย์ที่ทาหน้าที่รักษาสมดุลต่างๆ ของร่างกายถูกรบกวน ทาให้เกิดความเสี่ยงในการเกิด
โรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคท้องผูก รวมถึงโรคท้องร่วงซึ่งเกิด
จากการปนเปื้ อ นของจุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในอาหาร เป็ น ต้น จากความเสี่ ย งของโรคต่า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ งมี ค วาม
จาเป็นต้องได้รับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกาย เพื่อเป็นการรักษาสภาพสมดุลของจุลินทรีย์ภายในร่างกาย
ทาให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยให้ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข (วิเชียร, 2541) ซึ่งวิธีการหนึ่งที่กาลังเป็นที่
สนใจและศึกษากันมากคือการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ หรือโปรไบโอติก (probiotic) โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่
อยู่ในลาไส้ของมนุษย์ช่วยสร้างความแข็งแรงและสามารถเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายได้ (Guarner and
Schaafsma, 1998) โดยกลุ่มของโปรไบโอติกที่สาคัญ ได้แก่ กลุ่มแบคทีเรียแลกติก เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่พบมาก
ในอาหารหมัก เช่น แหนม ผักดอง ไส้กรอกเปรี้ยว นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต เป็นต้น การมีชีวิตรอดของโปรไบโอติก
เป็น สิ่ง สาคัญ เนื่ องจากโปรไบโอติก ที่มีชีวิตจะสามารถก่ อตัวและเพิ่ มจ านวนในลาไส้ ใหญ่แ ละให้ ประโยชน์
มากมายต่อสุขภาพของผู้ถูกอาศัย (host) (Ouwehand et al., 2002) โดยการรอดชีวิตของโปรไบโอติกขึ้นกับ
หลายปั จจั ย ทั้ งปั จจั ย ภายในและปัจ จั ย ภายนอก ได้แ ก่ อุณหภู มิที่ ใช้ ใ นการเพาะเลี้ย ง พี เอช สายพั น ธุ์ ข อง
จุลินทรีย์ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจุลินทรีย์ และกระบวนการแปรรูป เป็นต้น International Dairy Federation
(DIF) กาหนดให้ผลิตภัณฑ์เสริมโปรไบโอติกจะต้องมีแบคทีเรียที่มีชีวิตอย่างน้อยที่สุด 108 CFU/g จนกระทั่งถึง
วันที่บริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเสริมแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกเพื่อประโยชน์
แก่ผู้บริโภคมักพบว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่เสริม ลงไปไม่สามารถรอดชีวิตและเจริญได้เมื่อผ่านลงสู่ระบบทางเดิน
อาหารของมนุษย์ เนื่องจากมีความสามารถในการทนต่อกรดและเกลือน้าดีได้ต่า (Ouwehand and Salminen,
1998; Salminen et al., 2001)
การศึกษาในครั้งนี้จึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาถึง สภาวะที่เหมาะสมในการปกป้องเซลล์ของแบคทีเรีย
Lactobacillus plantarum SKI19 ด้วยวิธีการห่อหุ้มเซลล์ (encapsulation) ด้วยเม็ดเจลของโซเดียมอัลจิเนต
โดยศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการห่อหุ้มเซลล์และการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติก ในสภาวะจาลองของ
กระเพาะอาหาร รวมทั้งศึกษาถึงการเก็บรักษาเซลล์ที่ผ่านการห่อหุ้มในสภาวะต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มการรอดชีวิตของ
เซลล์ที่ถูกห่อหุ้ม ทาให้แบคทีเรีย Lb. plantarum SKI19 ซึ่งเป็นแบคทีเรียโปรไบโอติกที่มีประโยชน์มีจานวนที่
เหมาะสมต่อการบริโภค

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการห่อหุ้มเซลล์และการรอดชีวิตของแบคทีเรียแลกติก
เตรียมเชื้อ Lactobacillus plantarum SKI19 ที่แยกได้จากไส้กรอกอีสาน โดยเลี้ยงในอาหาร MRS
broth (Himedia, India) 50 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จนเชื้อเจริญเข้าสู่ช่วง
early stationary phase ซึ่งมีเซลล์ประมาณ 9 log CFU/ml เก็บเกี่ยวเซลล์โดยนาไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว
10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ล้างตะกอนเซลล์ 2 ครั้ง ด้วยสารละลาย
0.85% โซเดียมคลอไรด์ (Ajax Finechem, Australia) (น้าหนักต่อปริมาตร) นาเซลล์ที่ได้ไปศึกษาผลของความ
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เข้มข้นของสารโซเดียมอัลจิเนต(Fluka, Switzerland) (1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0% น้าหนักต่อปริมาตร) ผลของ
ความเข้มข้นของสารแคลเซียมคลอไรด์ (Ajax Finechem, Australia) (0.1, 0.2, 0.3 และ 0.5 M) และผลของ
เวลาที่ใช้ในการทาให้เม็ดเจลแข็งตัว (10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที) โดยหยดเซลล์ที่แขวนลอยในสารละลาย
โซเดียมอัลจิเนตลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ด้วยเข็มฉีดยาขนาด 24G วางให้ความสูงของปลายเข็มฉีดยา
ห่ างจากสารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์ 5 เซนติเมตร และควบคุมความเร็ วในการหยดสารแขวนลอยด้ ว ย
peristaltic pump ที่กาหนดอัตราเร็วในการปล่อยเม็ดเจล 11 มิลลิลิตรต่อนาที แยกเม็ดเจลโดยการกรองผ่าน
กระดาษกรองเบอร์ 4 ล้างเม็ดเจลด้วยสารละลายเปปโตน (Himedia, India) ความเข้มข้น 0.1% (น้าหนักต่อ
ปริมาตร) ที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% และแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.05 M 2 ครั้ง (Annan
et al., 2008) นาเม็ดเจลมาทดสอบคุณสมบัติการรอดชีวิตโดยชั่งเม็ดเจล 1 กรัม เติมลงในสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% ที่ปรับพีเอชเป็น 2.5 และเติมเอนไซม์เปปซิน (Fluka, USA) ความเข้มข้น 3
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 9 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้เซลล์อิสระ
ที่ไม่ห่อหุ้มเป็นตัวอย่างควบคุม ตรวจหาการรอดชีวิตของเซลล์ด้ วยเทคนิคการ Drop plate ลงบนอาหารแข็ง
MRS รายงานผลเป็น log CFU/ml (Musikasang et al., 2009) โดยคานวณการรอดชีวิตตามสมการดังนี้
Log survival (%) = (N/N0) x 100
เมื่อ N = log number of viable cells survived (CFU/ml)
N0 = log number of initial viable cells inoculated (CFU/ml)
การศึกษาผลของการเก็บรักษาเซลล์ที่ผ่านการห่อหุ้ม
นาเม็ดเจลที่ ผ่ านและไม่ผ่ านสภาวะจ าลองของกรดในกระเพาะอาหารไปเก็ บ รั ก ษาในสารละลาย
เปปโตนความเข้มข้น 0.1 % ที่มโี ซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% และแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.05 M
ที่บรรจุในขวดแก้ว Duran ปิดฝาสนิท และผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 0, 1, 2, 3
และ 4 สัปดาห์ และที่อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) เป็นระยะเวลา 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน วิเคราะห์
จานวนเซลล์ที่รอดชีวิตในเม็ดเจลด้วยเทคนิคการ Drop plate ลงบนอาหารแข็ง MRS รายงานผลเป็น log
CFU/ml
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
ทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติคือ โปรแกรม SPSS (Statistical Packages for the Social
Science) Version 10.0 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis of variance; One-way
ANOVA) และใช้การเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยในทุกการทดลองทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการห่อหุ้มเซลล์และการรอดชีวิตของแบคทีเรียแลกติก
1.1 ผลของความเข้มข้นของสารโซเดียมอัลจิเนต
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จากการศึ ก ษาระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของวั ส ดุ ห่ อ หุ้ ม โดยใช้ โ ซเดี ย มอั ล จิ เ นตในการห่ อ หุ้ ม เชื้ อ Lb.
plantarum SKI19 ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันคือ 1.5, 2, 2.5 และ 3.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ พบว่าเซลล์
อิสระของ Lb. plantarum SKI19 ที่ไม่ห่อหุ้มมีจานวนการรอดชีวิตเท่ากับ 63.11 เปอร์เซ็นต์ โดยมีจานวนเชื้อ
ลดลงเหลือ 5.71 log CFU/ml จากปริมาณเชื้อเริ่มต้น 9.05 log CFU/ml เมื่อเปรียบเทียบการรอดชีวิตของ Lb.
plantarum SKI19 ที่ห่อหุ้มด้วยโซเดียมอัลจิเนตที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันภายหลังจากการผ่านสภาวะจาลอง
ของกระเพาะอาหารที่มีพีเอช 2.5 และเอนไซม์เปปซิน 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าการ
ห่อหุ้มเซลล์ด้วยโซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มีการเหลือรอดของเซลล์ต่าที่สุดโดยมี
การรอดชีวิตเท่ากับ 75.45 เปอร์เซ็นต์ การห่อหุ้มเซลล์ด้วยโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 3.0 เปอร์เซ็นต์ มีการ
เหลือรอดของเซลล์สูงสุดเท่ากับ 79.46 เปอร์เซ็นต์ จากจานวนเซลล์เริ่มต้น 8.94 log CFU/ml ลดลงเหลือ 7.10
log CFU/ml ดังแสดงในตารางที่ 1
Table 1 Effects of sodium alginate concentration on the survival of Lactobacillus plantarum SKI19
under gastrointestinal transit tolerance (pH 2.0 for 2 h at 37 oC)
Sodium alginate
concentration (%)
Free cell
1.5
2.0
2.5
3.0
*

Viable count (log CFU/ml)
Before
After
9.05±0.015
5.71±0.012
8.74±0.021
6.60±0.038
8.84±0.015
6.97±0.006
8.92±0.006
7.05±0.012
8.94±0.000
7.10±0.006

Log survival (%)*
63.11d
75.45c
78.85b
79.03b
79.46a

Different letters (a - d) in the same column indicates significant differences (p<0.05).

ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับการทดลองของ Chandramoulia และคณะ (2004) ซึ่งศึกษาการ
ห่อหุ้มเซลล์ Lb. acidophilus CSCC2400 ด้วยอัลจิเนต พบว่าเมื่อบ่มเม็ดเจลในสภาวะกรดในทางเดิน อาหาร
แบคทีเรียที่อยู่ภายในเม็ดเจลที่ใช้วัสดุตัวพยุงที่ความเข้มข้นสูงมีการรอดชีวิตได้สูงกว่าที่ความเข้มข้นของวัสดุตัว
พยุงที่ต่ากว่า โดยเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของอัลจิเนตจาก 0.75 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1.0, 1.5, 1.8, 2.0 และ 3.0
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ จานวนแบคทีเรียที่รอดชีวิตจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของอัลจิเนตที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
และจากการทดลองของ Mandal และคณะ (2006) ได้ห่อหุ้มเซลล์ Lb. casei NCDC-298 ด้วยอัลจิเนตความ
เข้มข้น 2.0, 3.0 และ 4.0 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเซลล์อิสระมีการรอดชีวิตน้อยกว่าเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มในสภาวะกรดใน
ทางเดินอาหาร และการห่อหุ้มเซลล์ด้วยอัลจิเนต 2.0 เปอร์เซ็นต์ มีจานวนเซลล์ที่รอดชีวิตน้อยกว่าเซลล์ที่ห่อหุ้ม
ด้วยอัลจิเนต 3.0 และ 4.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ การที่ระดับความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตที่เพิ่มขึ้นมีส่วน
ช่วยให้เซลล์ที่ห่อหุ้มมีการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัลจิเนตเป็น supporting material ที่ความแข็งแรงขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบและลาดับของ β-D-mannuronic acid และ α-L-guluronic acid ที่ต่อกันด้วยพันธะ β-1,4 ความ
เข้มข้นของอัลจิเนตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มจานวนแขน (binding site) ที่ใช้จับกับ Ca2+ ทาให้ β-D-mannuronic
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acid และ α-L-guluronic acid เกิดการจับกันแบบเชื่อมไขว้กับสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ได้มากขึ้น ทาให้
เพิ่มความแข็งแรงให้กับเม็ดเจลซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้เซลล์รอดชีวิตได้มากขึ้น (Lee and Heo, 2000)
อย่างไรก็ตามการเพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตที่สูงขึ้นก็จะส่งผลต่อความหนืดของโซเดียมอัลจิเนตที่
สูงขึ้นเช่นกันซึ่งยากต่อการผสมระหว่างเซลล์กับโซเดียมอัลจิเนต
1.2 ผลของความเข้มข้นของสารแคลเซียมคลอไรด์
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ที่ใช้ในการขึ้นรูปเม็ดเจลต่อ
การรอดชีวิตของ Lb. plantarum SKI19 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันคือ 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.5 M พบว่า Lb.
plantarum SKI19 ที่ห่อหุ้มด้วยโซเดียมอัลจิเนต 3.0 เปอร์เซ็นต์ และทาให้แข็งตัวในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์
ความเข้มข้น 0.1 M ภายหลังจากผ่านสภาวะจาลองของกระเพาะอาหารจะมีการเหลือรอดของเซลล์ในปริมาณที่
น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์มากกว่า 0.1 M พบว่า Lb. plantarum SKI19
มีจานวนเซลล์รอดชีวิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับการ
ทดลองของ Chandramoulia และคณะ (2004) ที่ศึกษาถึงระดับความเข้มข้นของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์
ในการห่อหุ้มเซลล์ Lb. acidophilus CSCC 2400 และ Lb. acidophilus CSCC2409 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
คือ 0.1, 0.2 และ 1.0 M ตามลาดับ พบว่าระดับความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ที่ เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่ออัตราการ
รอดชีวิตของเซลล์อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นการเพิ่ม
ปริ มาณของ Ca2+ ซึ่ งใช้ ในการจั บ กั บ พอลิ เมอร์ (polymer) โดยแคลเซีย มไอออนจะเข้ าไปจั บ ทั้ งสองแขน
(binding sites) ของพอลิเมอร์หรือเรียกว่า cross-linking ทาให้พอลิเมอร์จับกันเป็นร่างแหจนขึ้นรูปเป็นเม็ดเจล
อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ที่เพิ่มขึ้นจะมีผลต่อความคงตัวของเม็ดเจลน้อยมากเมื่อแขน
พอลิเมอร์จับกันครบทุกแขน ทาให้ Ca2+ ที่เหลือไม่มีโอกาสจับกับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเจลได้
อีก (Tanaka et al., 1984) จากการศึกษาพบว่าการใช้โซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 3.0 เปอร์เซ็นต์ และทาให้
เม็ ด เจลแข็ ง ตั ว ในแคลเซี ย มคลอไรด์ ค วามเข้ ม ข้ น 0.1 M เป็ น สภาวะที่ เ หมาะสมในการห่ อ หุ้ ม เซลล์ Lb.
plantarum SKI19
Table 2 Effects of calcium chloride concentration on the survival of Lactobacillus plantarum SKI19
under gastrointestinal transit tolerance (pH 2.0 for 2 h at 37 oC)
Calcium chloride
concentration (M)
Free cell
0.1
0.2
0.3
0.5
*

Viable count (log CFU/ml)
Before
After
9.14±0.017
5.76±0.026
8.87±0.015
6.91±0.064
8.88±0.010
6.91±0.015
8.74±0.021
6.85±0.023
8.76±0.030
6.83±0.023

Different letters (a - b) in the same column indicates significant differences (p<0.05).
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*

Log survival (%)
63.35b
77.84a
77.85a
78.31a
77.93a
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1.3 ผลของเวลาที่ใช้ในการทาให้เม็ดเจลแข็งตัว
นอกจากความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตและแคลเซียมคลอไรด์มีผลต่อการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียแล้ว
ความสามารถในการรอดชีวิตของแบคที เรี ย ที่ อยู่ ภ ายในเม็ดเจลยั งขึ้ น อยู่ กั บ ระยะเวลาที่ เม็ดเจลแข็ ง ตั วใน
สารละลายแคลเซียมคลอไรด์อีกด้วย จากการศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการทาให้เม็ดเจลแข็งตัวที่แตกต่างกันคือ
10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที ในการขึ้นรูปเม็ดเจลของโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 3.0 เปอร์เซ็นต์ และ
แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 M พบว่าการใช้ระยะเวลาที่ทาให้เม็ดเจลแข็งตัวในสารละลายแคลเซียม
คลอไรด์ที่ความเข้มข้น 0.1 M นานขึ้น จะทาให้การรอดชีวิตของ Lb. plantarum SKI19 เพิ่มสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็
ตามการทาให้เม็ดเจลแข็งตัวเป็นเวลา 30 นาที หรือมากกว่า พบว่าเซลล์มีการรอดชีวิตสูงขึ้นเมื่อผ่านการทดสอบ
ในสภาวะของกระเพาะอาหารจาลอง แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับที่ระยะเวลา 30 นาที
ซึ่งยังคงมีการรอดชีวิตสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ทาให้เม็ดเจลแข็งตัวเป็นเวลา 10 และ 20 นาที
(ตารางที่ 3) ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับ Chandramoulia และคณะ (2004) ที่ทาการศึกษาถึงผลของเวลา
ในการขึ้นรูปของเม็ดเจลต่อความสามารถในการรอดชีวิตของเซลล์ Lb. acidophilus CSCC 2400 และ Lb.
acidophilus CSCC 2409 โดยขึ้นรูปเม็ดเจลในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นเวลา 5, 30, 60, 120 และ 180
นาที พบว่าแบคทีเรียในเม็ดเจลที่ทาให้แข็งตัวในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 0.1 M เป็นเวลา 30
นาที หรือที่เวลามากกว่า 30 นาที มีการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแบคทีเรียในเม็ดเจลที่ทาให้แข็งตัวเป็นเวลา
5 นาที ในสารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น เดีย วกั น ระยะเวลาในการท าให้ เ ม็ด เจลแข็ ง ตั ว ใน
สารละลายแคลเซียมคลอไรด์มีผลต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรีย โดยเมื่อใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจะทาให้เม็ดเจลมี
ความคงตัวและมีความแข็งแรงมากขึ้น และเมื่อนาเม็ดเจลไปบ่มที่สภาวะต่างๆ เม็ดเจลจะสามารถปกป้องเซลล์ที่
อยู่ภายในได้ดีขึ้น จากการทดลองพบว่าการใช้โซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 3.0% ขึ้นรูปเม็ดเจลในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 M และทาให้เม็ดเจลแข็งตัวในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นเวลา 30
นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการห่อหุ้มเซลล์ Lb. plantarum SKI19
Table 3 Effects of encapsulation time on the survival of Lactobacillus plantarum SKI19 under
gastrointestinal transit tolerance (pH 2.0 for 2 h at 37 oC)
Time (min)
Free cell
10
20
30
40
50
60
*

Viable count (log CFU/ml)
Before
After
9.12±0.031
5.80±0.020
8.72±0.025
6.07±0.038
8.93±0.046
6.41±0.066
8.91±0.031
6.80±0.012
8.99±0.035
6.86±0.026
8.90±0.025
6.78±0.012
8.98±0.032
6.86±0.021

Different letters (a - d) in the same column indicates significant differences (p<0.05).
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*

Log survival (%)
63.62d
69.60c
71.82b
76.25a
76.28a
76.25a
76.33a
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2. การศึกษาผลของการเก็บรักษาเซลล์ที่ผ่านการห่อหุ้ม
การห่อหุ้มจัดเป็นเทคโนโลยีในการปกป้องตัวเซลล์ไว้ในเม็ดเจล hydrocolloid เพื่อช่วยรักษาความคงตัว
ของระดั บ จ านวนแบคที เ รี ย โปรไบโอติ ก ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละระบบทางเดิ น อาหาร (Rao et al., 1998) จาก
คุณประโยชน์ดังกล่าวทาให้ในปัจจุบันพบว่าอาหารที่มีการเสริมโปรไบโอติกนิยมใช้เซลล์ที่ผ่านการห่อหุ้ม จึง
จ าเป็ น ต้ องศึก ษาถึ งอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาเม็ดเจลที่ ท าให้ ร ะดับ ความคงตั วของเม็ดเจลและระดับ ปริ มาณเชื้ อ
โปรไบโอติก ในผลิตภัณ ฑ์มีปริ มาณไม่ต่ากว่ า เกณฑ์ที่ กฎหมายก าหนด จากการศึก ษาเซลล์ Lb. plantarum
SKI19 ที่ถูกห่อหุ้มและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อ ง (30±2 องศาเซลเซียส) และที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
พบว่าที่อุณหภูมิห้องเม็ดเจลที่ไม่ผ่านสภาวะจาลองของกระเพาะอาหารสามารถเก็บรักษาไว้ได้เพียง 1 วัน โดยมี
การรอดชีวิตของเซลล์ 8.12 log CFU/ml ในขณะที่การเก็บรักษาเม็ดเจลเป็นเวลา 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน
ปริมาณเซลล์ลดลงต่ากว่า 8.0 log CFU/ml คือ 7.70, 7.01, 6.75, 5.99, 5.42 และ 5.12 log CFU/ml ตามลาดับ
สาหรับเม็ดเจลภายหลังจากการผ่านสภาวะจาลองของกระเพาะอาหารและเก็บรักษาเป็นเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6
และ 7 วัน พบว่าปริมาณเซลล์ลดลงต่ากว่า 8.0 log CFU/ml คือ 6.16, 6.00, 5.36, 5.03, 5.00, 4.40 และ 3.41
log CFU/ml ตามลาดับ (ภาพที่ 1)

Time (days)
Figure 1 Effects of storage condition on the survival of alginate-encapsulated Lactobacillus
plantarum SKI19 before ( ) and after ( ) treated with gastrointestinal transit tolerance (pH 2.0 for 2
h at 37oC) and stored at room temperature
ส่ วนการเก็ บ รั ก ษาเม็ด เจลที่ อุณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส พบว่ าเม็ ดเจลที่ ไ ม่ ผ่ านสภาวะจ าลองของ
กระเพาะอาหารสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีการรอดชีวิตของเซลล์เท่ากับ 8.53 log CFU/ml
ในขณะที่การเก็บรักษาเป็นเวลา 2, 3 และ 4 สัปดาห์ พบว่าปริมาณเซลล์ลดลงต่ากว่า 8.0 log CFU/ml คือ 7.95,
7.73 และ 7.37 log CFU/ml ตามลาดับ ในขณะที่การเก็บรักษาเม็ดเจลภายหลังจากการผ่านสภาวะจาลองของ
กระเพาะอาหาร พบว่าเมื่อเก็บรักษาเม็ดเจลเป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ ปริมาณเซลล์ลดลงต่ากว่า 8.0 log
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CFU/ml คือ 6.10, 5.88, 5.36 และ 5.04 log CFU/ml ตามลาดับ (ภาพที่ 2) สาเหตุที่ปริมาณเซลล์ Lb.
plantarum SKI19 ลดต่าลงกว่า 8.0 log CFU/ml เนื่องจากการที่อัลจิเนตอยู่ในสภาวะที่มีความเป็นกรดต่ามากๆ
จนมีค่า pKa ต่ากว่า β-D-mannuronic acid และ α-L-guluronic acid (3.6 และ 3.7 ตามลาดับ) จะส่งผล
ให้อัลจิเนตเปลี่ยนเป็นกรดอัลจินิกซึ่งจะไม่มีคุณสมบัติในการจับกับ Ca2+ ทาให้เม็ดเจลไม่มีความคงตัวและ
ปลดปล่อยเซลล์แบคทีเรียออกมานอกเม็ดเจล (Doumeche et al., 2004) นอกจากนี้อุณหภูมิในการเก็บรักษา
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรอดชีวิตของเชื้อจุลินทรีย์ โดยจากการทดลองพบว่าการเก็บรักษาเชื้อไว้ที่อุณหภูมิต่า
(4 องศาเซลเซียส) จะทาให้เชื้อมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าการเก็บรักษาเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้อง สอดคล้องกับการ
ทดลองของ Costa และคณะ (2000) ที่พบว่าเซลล์ของ Pentoea agglomerans strain CPA-2 ที่เก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีปริมาณเชื้อลดลงเพียง 0.5 log CFU/ml ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 90 วัน ในขณะที่
การเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปริมาณเชื้อลดลง 3.0 log CFU/ml ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 28
วัน และจากการศึกษาของ Rodrigues และคณะ (2011) พบว่าสภาวะแวดล้อมที่ใช้ในการเก็บรักษาเซลล์ที่
ห่อหุ้มจะมีอิทธิพลสาคัญต่อความคงตัวของเซลล์ในการเก็บรักษา และการเคลือบเม็ดเจลอีกหนึ่งชั้นก็ สามารถ
ช่วยรักษาปริมาณเซลล์ในเม็ดเจลได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นแบคทีเรียโปรไบโอติก Lb. plantarum SKI19 ที่ผ่านการ
ห่อหุ้มและเก็บรักษาไว้ในสารละลายเปปโตนความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85
เปอร์เซ็นต์ และแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.05 M ควรมีการเคลือบผิวเม็ดเจลก่อนนาไปศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการเก็บรักษาเพื่อเพิ่มปริมาณการเหลือรอดของเซลล์ และความคงตัวในระหว่างการเก็บรักษาอันจะ
มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Viable count (log CFU/ml)
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Figure 2 Effects of storage condition on the survival of alginate-encapsulated Lactobacillus plantarum
SKI19 before ( ) and after ( ) treated with gastrointestinal transit tolerance (pH 2.0 for 2 h at 37oC)
and stored at 4oC
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สรุป
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียโปรไบโอติก Lb. plantarum SKI19 เพื่อประเมิน
ความสามารถในการทนต่อสภาวะจาลองของกระเพาะอาหาร พบว่าการห่อหุ้มเซลล์โดยใช้ สารโซเดียมอัลจิเนต
ความเข้มข้น 3.0 เปอร์เซ็นต์ สารแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 M และใช้ระยะเวลาในการห่อหุ้ม 30 นาที
แบคที เ รี ย มี ก ารรอดชี วิ ต ในสภาวะจ าลองของกระเพาะอาหารสู ง ที่ สุ ด (76.25%) และเมื่ อ น าเซลล์ Lb.
plantarum SKI19 ที่ผ่านการห่อหุ้มในสภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวมาศึกษาสภาวะและระยะเวลาการเก็บรักษาที่
เหมาะสม พบว่าการเก็บรักษาเม็ดเจลที่อุณหภูมิห้องสามารถเก็บรักษาเม็ดเจลได้เพียง 1 วัน โดยยังคงมีปริมาณ
เซลล์ 8.12 log CFU/ml ในขณะที่การเก็บรักษาเม็ดเจลที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาเม็ดเจลได้
เป็นเวลา 7 วัน โดยยังคงมีปริมาณเซลล์ 8.53 log CFU/ml หลังจากนั้นเม็ดเจลจะไม่มีความคงตัวและจานวน
จุลินทรีย์จะลดลงต่ากว่า 8.0 log CFU/ml ซึ่งถือเป็นระดับต่าสุดของปริมาณโปรไบโอติกมีชีวิตที่ยังคงก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภค
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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงจากเชื้อรา Monascus purpureus ในเครื่องโคจิ
โดยใช้วิธีทากูชิ
Optimization Condition for Red Pigment Production from Monascus purpureus in Koji Machine
by the Taguchi Method
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต1* ปวีณา สุขสาราญ1 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์1 มังกร โรจน์ประภากร1 และ วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา1
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บทคัดย่อ
ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักในสภาวะอาหารแข็งด้วยเชื้ อรา Monascus sp. ซึ่งจะสร้างสาร
สีทาให้เมล็ดข้ าวเปลี่ย นเป็ นสีแ ดงเข้ม สามารถน าไปใช้เป็นสี ผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติไ ด้ งานวิ จัยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงในเครื่องโคจิจากเชื้อรา Monascus purpureus ด้วย
วิธีทากูชิ โดยการใช้ข้าวเจ้าสายพันธุ์ชัยนาทเป็นวัตถุดิบ และเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 วัน ในสภาวะที่แตกต่างกัน
ตามการออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ จากนั้นวัดปริมาณสารสีแดงโดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 500 นาโนเมตร พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดง คือการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่ความเร็วลม 8.5
เมตรต่อวินาที ความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 45 ใช้ข้าวปริมาณ 3 กิโลกรัม และบ่มที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ซึ่งที่
สภาวะดังกล่าว สามารถคานวณปริมาณสารสีแดงจากสมการทากูชิได้เท่ากับ 212.01 Optical Density (OD)
Units/กรัมน้าหนักแห้ง และสอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลการทดลองจากการยืนยันผลที่ได้ค่าเท่ากับ 221.20 ±
6.95 OD Units/กรัมน้าหนักแห้ง

ABSTRACT
Red yeast rice is a fermented rice product of Monascus sp. by solid-state fermentation. The
fungus can produce red pigment resulted in deep red rice grain which have been utilized as a natural
food coloring agent. The objective of this study was to optimize condition for red pigment production
in Koji machine from Monascus purpureus by Taguchi method. The fermentation was carried out for
10 days using Chainat rice variety as substrate under various conditions of experimental Taguchi
method. The red pigment was quantified by measuring the absorbance of red extract at 500
nanometers. The results showed that the optimal condition of red pigment production occurred at air
velocity of 8.5 m/s, 45% initial moisture content, 3 kg of rice as substrate and 27 °C of incubation
temperature. From this optimal condition, the predicted value of red pigment yield by Taguchi model
was 212.01 Optical Density (OD) Units/gram dry weight, whereas the confirmation experiment
achieved with the red pigment yield of 221.20 ± 6.95 OD Units/gram dry weight.
Key Words: red pigment production, Monascus purpureus, Koji machine, Taguchi method
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คานา
ข้ า วแดง (Red yeast rice) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการหมั ก ในสภาวะอาหารแข็ ง (solid-state
fermentation) ด้วยเชื้อรา Monascus sp. โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ เชื้อราจะเจริญบนเมล็ดข้าวนึ่งได้ สามารถ
ย่อยข้าวให้นุ่ม ในขณะเดียวกันจะสร้างสารให้สีทาให้เมล็ดข้าวเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม สามารถนาไปใช้เป็นสีผสม
อาหารที่มาจากธรรมชาติได้ เพื่อการแต่งสี ทาให้อาหารดูมีสีสัน และน่ารับประทานมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ ข้าวแดงมี
ชื่อเรียกต่างกันตามท้องถิ่น เช่น ชาวจีนเรียกว่า อังคัก (Angkak, Angkhak) หรือ อังคา (Anka) ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า
เบนิ-โคจิ (Beni-koji) หรือ อังคา-โคจิ (Anka-koji) (อรัญ และคณะ, 2531) ข้าวแดงได้รับความสนใจมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากได้มีการนาข้าวแดงไปใช้ประโยชน์มากมาย ซึ่งจะนิยมใช้ข้าวแดงเป็นส่วนประกอบ
ในการปรุงแต่งสี และกลิ่นในอาหาร ทดแทนการใช้สารไนเตรตและไนไตรต์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อคุณภาพที่ดี
ขึ้น เช่น แหนม ไส้กรอก ไส้กรอกเปรี้ยว ซาลามิ ปลาแป้งแดง เต้าหู้ยี้ และไวน์แดง (Faber et al., 1993; Hamano
and Kilikian, 2006) นอกจากนี้ข้าวแดงมีการนาไปใช้ประโยชน์ทางยา โดยพบสรรพคุณทางยาของข้าวแดงจะ
ช่วยให้ระบบการย่อยและระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น (Heber et al., 1999) สาหรับกรรมวิธีในการผลิตข้าวแดงนั้น
คุณภาพของข้าวแดงที่ผลิตได้จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาวะในการผลิต นอกจากนี้การผลิตสารสี
แดงในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวแดงในระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ข้าวแดงที่
นามาใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนใหญ่จะมีการนาเข้ามาจากประเทศจี น และงานวิจัยส่วน
ใหญ่จะเป็นการศึกษาการผลิตข้าวแดงในระดับห้องปฏิบัติการ ทาให้การผลิตข้าวแดงในปริมาณมากโดยที่เชื้อรา
สามารถสร้างสารสีแดงมากที่สุดมีความสาคัญ ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิตสารสีแดงจากเชื้อรา M. purpureus ในเครื่องโคจิ โดยออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ ซึ่งเป็นการ
ทดลองที่สามารถศึกษาปัจจัยหลายๆ ปัจจัยพร้อมกัน เพื่อหาผลกระทบของปัจจัย และกาหนดค่าในการทดลอง
มากที่สุด โดยผลการทดลองของข้อมูลดิบจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปอัตราส่วนของ signal to noise (S/N Ratio) ซึ่ง
มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการหาเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อหาค่าที่ดีที่สุด (optimize) วิธีทากูชิจะช่วยลดจานวน
ของชุดการทดลอง ทาให้ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการทดลอง (Roy, 2001)

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมเชื้อรา
การเตรียมกล้าเชื้อรา
ถ่ายเชื้อราบริสุทธิ์ Monascus purpureus โดยใช้เข็มเขี่ยบริเวณขอบด้านนอกโคโลนีมาวางบนอาหาร
แข็งเอียง Potato Dextrose Agar (PDA) (Becton Dickinson and Company, USA) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นนาไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อเป็น stock culture
การเตรียมทาเนโคจิ
นาข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 50 กรัม มาล้างทาความสะอาดแล้วแช่น้า 6-8 ชั่วโมง สะเด็ดน้าออกจากข้าว
โดยตั้งทิ้งในตะแกรงประมาณ 5 นาที บรรจุลงในฟลาสก์ (Erlenmeyer flask) ขนาด 500 มิลลิลิตร เติมน้ากลั่น
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เพื่อปรับความชื้นเริ่มต้น ประมาณร้อยละ 40 โดยการวิเคราะห์ตามวิธี AOAC (1990) จากนั้นนาไปนึ่งฆ่าเชื้อที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วถ่ายเชื้อราบริสุทธิ์ M. purpureus โดยตัดชิ้นวุ้น
ขนาดประมาณ 0.5x0.5 เซนติเมตร จานวน 3 ชิ้น ลงในข้าว นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 29-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
7 วัน ระหว่างการหมักจะต้องเขย่าฟลาสก์ทุกวัน เพื่อให้อากาศและทาให้เชื้อรากระจายตัวได้ดี
การสกัดและวัดปริมาณสารสีแดง
สกัดสารสีแดง โดยนาข้าวแดงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมาอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24
ชั่วโมง แล้วบดเป็นผง จากนั้นนาผงข้าวแดง 1 กรัม ผสมกับเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 จานวน 5 มิลลิลิตร
นาไปเขย่าที่ความเร็ว 250 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นพักทิ้งไว้ 15 นาที แล้วนามากรองผ่านกระดาษ
กรองเบอร์ 1 นาส่วนที่กรองได้มาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร นาค่าดูดกลืนแสงที่ได้
คูณด้วยค่า dilution factor จะได้ค่าปริมาณสารสีแดง รายงานผลเป็น OD Unit/กรัมน้าหนักแห้ง (ดัดแปลงจาก
Yongsmith et al., 2000; Babitha et al., 2007)
ศึกษาสภาวะที่เ หมาะสมในการผลิ ตสารสี แดงในเครื่องโคจิ โดยออกแบบการทดลองด้ว ยวิ ธีทากู ชิ
(Taguchi method)
การออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ
ในการทดลองนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารสีแดง ซึ่งมีทั้งหมด 4 ปัจจัยโดยแต่ละปัจจัยมี 3
ระดับ ดังแสดงใน Table 1 จากนั้นนามาออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ โดยใช้ Orthogonal array (OAs)
แบบ L-9 (34) ดังนั้นจึงได้การทดลองทั้งหมด 9 การทดลอง ประกอบด้วยจานวนการทดลองที่ขึ้นอยู่กับระดับของ
ปัจจัย ดังแสดงใน Table 2 ซึ่งการออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธีทากูชิจะใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Qualitek-4 (version 17.1.0) (Roy, 2001)
การเพาะเลี้ยงเชื้อราในเครื่องโคจิตามสภาวะที่ออกแบบไว้
การเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตสารสีแดงในเครื่องโคจิ ดาเนินการตามสภาวะต่างๆ ที่ออกแบบไว้ โดยนา
ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาทมาล้างทาความสะอาดแล้วแช่น้า 6-8 ชั่วโมง สะเด็ดน้าออกจากข้าวโดยตั้งทิ้งในตะแกรง
ประมาณ 5 นาที บรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดทนร้อนแล้วเติมน้ากลั่นเพื่อปรับความชื้นเริ่มต้นตามการทดลองที่
วางแผนไว้ จากนั้นนาไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วจึงนาข้าวไปใส่
ในตะแกรงขนาด 45x45x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่มีผ้าขาวบางรองในเครื่องโคจิ (SIS Monthontech, Thailand)
ผสมกับทาเนโคจิที่เตรียมไว้ปริมาณร้อยละ 5 (w/w) คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วปิดด้วยผ้าขาวบาง นอกจากนี้
จะต้องมาพลิกหรือเกลี่ยโคจิเพื่อให้อากาศและทาให้เชื้อรากระจายตัวได้ดี ทาการทดลอง 3 ซ้า และเก็บตัวอย่าง
ทุก 24 ชั่วโมง จนครบ 10 วัน
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การทดสอบการผลิตสารสีแดงที่สภาวะการเพาะเลี้ยงในเครื่องโคจิโดยใช้สภาวะที่เหมาะสม
ดาเนินการโดยทาการทดลองซ้าการผลิตสารสีแดงโดยเลี้ยงในเครื่องโคจิภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของ
ปัจจัยต่างๆ และนาข้าวแดงที่สภาวะเหมาะสมนี้มาสกัดและวัดปริมาณสารสีแดง โดยทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า
เพื่อยืนยันผลการทดลองภายใต้สภาวะที่เหมาะสมดังกล่าว
Table 1 Factors and their levels for red pigment production in Koji machine
Factors
A: Air velocity (m/s)
B: Initial moisture content (%)
C: Amount of rice (kg)
D: Temperature (°C)

Levels
2
7
50
5
30

1
5.5
45
3
27

3
8.5
55
7
33

Table 2 L-9 (34) Orthogonal Array
Experiments
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Factor
A
1
1
1
2
2
2
3
3
3

B
1
2
3
1
2
3
1
2
3

C
1
2
3
2
3
1
3
1
2

D
1
2
3
3
1
2
2
3
1

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงในเครื่องโคจิ
การศึ ก ษาหาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิ ต สารสี แ ดงในเครื่ อ งโคจิ ด้ ว ยวิ ธี ท ากู ชิ ด าเนิ น การโดย
เพาะเลี้ยงเชื้อรา M. purpureus ในเครื่องโคจิตามสภาวะต่างๆ ที่ออกแบบไว้ ทั้งหมด 9 การทดลอง เป็นเวลา 10
วัน โดยปัจจัยและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองจะมาจากความสามารถของเครื่องโคจิที่สามารถ
ควบคุมได้ โดยจะเลือกค่าที่ระดับต่าสุด ปานกลาง และสูงสุด รวมทั้งจากสภาวะที่มีการศึกษามาจากระดับ
ห้องปฏิบัติการ จากนั้นเป็นการวิเคราะห์หาสภาวะที่ดีที่สุด โดยแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนของ Signal
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to Noise (S/N Ratio) ซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการหาเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อหาค่าที่ดีที่สุดในการ
ทดลองนี้ สามารถคานวณ S/N Ratio เมื่อใช้เกณฑ์ค่าที่มากกว่าให้ผลดีกว่า (Larger-the-better-type) จาก
สมการ
S/N Ratio = -10 Log10 (MSD)
โดยที่ค่า MSD คานวณจากสมการ MSD = (1/Y12 + 1/Y22 + 1/Y32 + …) / N เมื่อ Y คือ ค่าการทดลองที่
ได้ในแต่ละชุดทดลองของการทดลอง (experiment) และ N คือ จานวนชุดทดลองในแต่ละการทดลอง (Roy,
2001)
การเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตสารสีแดง เชื้อราจะสามารถเจริญเติบโตบนเมล็ดข้าวนึ่งได้ สามารถย่อย
ข้าวให้นุ่ม ในขณะเดียวกันจะสร้างสารให้สีทาให้เมล็ดข้าวเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ทาให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแดง
จากนั้นก็จะนาข้าวแดงไปหาปริมาณสารสีแดงโดยการสกัดด้วยเอทานอล แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสง พบว่า การ
ทดลองที่ 1 สามารถสร้างสารสีแดงได้มากที่สุด และมีค่า S/N ratio เท่ากับ 209.60 ± 16.41 OD Units/กรัม
น้าหนักแห้ง และ 46.38 ตามลาดับ โดยที่การทดลองนี้เป็นสภาวะการเพาะเลี้ยงที่ความเร็วลม 5.5 เมตรต่อวินาที
ความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 45 ใช้ข้าวปริมาณ 3 กิโลกรัม และบ่มที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงดัง Table 3
ทั้งนี้เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตสารสีแดงในเครื่องโคจิ ซึ่งเป็นสภาวะที่ค่อนข้างอยู่ในระบบปิด อากาศ
จะหมุนวนอยู่ในภายในเครื่อง นอกจากนี้เครื่องโคจิสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ และปรับความเร็วลมในการเป่า
ให้อากาศ เพื่อช่วยพาความร้อนที่สะสมในระบบ ทาให้ไม่เกิดการสะสมความร้อนมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เจริญของเชื้อรา ดังนั้น เชื้อราจะสามารถผลิตสารสีแดงได้ในปริมาณมากจะเกิดขึ้นกับสภาวะที่ความชื้นเริ่มต้น
ของข้าวต้องอยู่ในระดับต่า แต่ไม่ได้ต่าเกินไปจนการถ่ายเทมวลสารอาหารไปยั งเชื้อรานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
(Laukerics et al., 1984) ซึ่งในการทดลองนี้มีความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 45 มีความสอดคล้องกับผลการทดลองของ
Palo et al. (1960) ที่รายงานว่าความชื้นต่ากว่าร้อยละ 50 ให้ผลดีต่อการสร้างสีของ M. purpureus นอกจากนี้
การเพาะเลี้ยงเชื้อราที่ ความชื้นมากเกินไปนั้นเชื้อรา M. purpureus จะผลิตสารสีได้ปริมาณน้อย แต่จะสร้าง
เอนไซม์กลูโคแอมีเลสมาก และเกิดการสะสมกลูโคสที่ยับยั้งการสร้างสารสี (กังสดาลย์, 2538) และที่ความชื้น
เริ่มต้นมากเกินไปท าให้ สับสเตรตจั บเป็ นก้อนติดกันระหว่างการเพาะเลี้ยงทาให้การถ่ายเ ทของอากาศไม่ดี
(Babitha et al., 2007) การใช้ปริมาณข้าว 3 กิโลกรัม เป็นปริมาณของวัตถุดิบและความหนาของชั้นหมักที่
เหมาะสมต่อการไหลเวียนของอากาศ และการบ่มที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะที่ดีต่อกิจกรรมของ
เชื้อราระหว่างการหมัก เพราะในระหว่างการหมักในสภาพอาหารแห้งจะเกิดการสะสมความร้อนที่ถูกผลิตขึ้นใน
ระหว่างการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในช่วง log phase เมื่อความร้อนถูกสะสมมากขึ้นจะก่อให้เกิด
ปัญหาต่อการหมักเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ได้ ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม (วราวุฒิ และ
รุ่งนภา, 2532)
จากการทดลองทั้งหมด 9 ทดลองทาให้สามารถหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิ ตสารสีแดงได้โดยวิธีทากูชิ
ซึ่งตัดสินจากค่า S/N Ratio ของปัจจัยในแต่ละระดับการทดลอง โดยค่าที่มากกว่าให้ผลดีกว่า (Larger-thebetter-type) ซึ่งสภาวะที่ได้จะเป็นสภาวะที่มีปริมาณสารสีแดงสูงที่สุด ดังนั้น สภาวะที่เหมาะสม คือ สภาวะการ
เพาะเลี้ยงเชื้อราที่ความเร็วลม 8.5 เมตรต่อวินาที (A3) ความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 45 (B1) ใช้ข้าวปริมาณ 3
กิโลกรัม (C1) และบ่มที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส (D1) ดังแสดงใน Figure 1

811

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

Table 3 Red pigment yield and S/N ratio by Taguchi design
Experiments

1

Air
Initial
Amount Temperature Red pigment
velocity moisture of rice
(°C)
yield (OD Units/g
(m/s) content (%) (kg)
dry weight)
5.5
45
3
27
209.60 ± 16.41

S/N ratio

46.38

2

5.5

50

5

30

94.76 ± 8.71

39.46

3

5.5

55

7

33

18.56 ± 7.41

23.86

4

7

45

5

33

110.13 ± 8.03

40.79

5

7

50

7

27

98.64 ± 7.84

39.82

6

7

55

3

30

45.17 ± 6.77

32.9

7

8.5

45

7

30

118.57 ± 7.94

41.44

8

8.5

50

3

33

126.17 ± 10.94

41.95

9

8.5

55

5

27

85.63 ± 11.48

38.49

Figure 1 Mean of S/N ratio of factors and levels
Remark A, B, C and D represent to Factor (Table 1)
1, 2, and 3 represent to Level (Table 1)
ผลการทดลองยืนยันสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตสารสีแดงจากการออกแบบและทดลองจริง
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดง คือ สภาวะการเพาะเลี้ยงที่ความเร็วลม 8.5 เมตรต่อวินาที (A3)
ความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 45 (B1) ใช้ข้าวปริมาณ 3 กิโลกรัม (C1) และบ่มที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส (D1)
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ดังนั้นจึงได้ท้าการทดลองซ้้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันผลการทดลอง พบว่าปริมาณสารสีแดงที่ได้จากการ
ทดลองยืนยันสภาวะที่เหมาะสมที่สุดมีค่าเท่ากับ 221.20 ± 6.95 OD Units/กรัมน้้าหนักแห้ง และพบว่าปริมาณ
สารสีแดงที่สภาวะนี้มีค่ามากกว่าผลจากการค้านวณโดยวิธีทากูชิ ร้อยละ 4.33 (Table 4) ซึ่งถือได้ว่าสามารถน้า
วิธีทากูชิมาใช้ในการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณสารสี
แดงที่ผลิตได้มีปริมาณมากกว่าการทดลองของกิติศาสตร์ และคณะ (2551) ที่ศึกษาการผลิตสารสีแดงในระดับ
ห้องปฏิบัติการโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อรา M. purpureus TISTR 3080 บนปลายข้าว ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 28 วัน และมีความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 30.15 ± 1.05 พบว่า ได้ปริมาณสารสีแดงเท่ากับ 20.9 OD500
Units/กรัมน้้าหนักแห้ง อย่างไรก็ตามปริมาณสารสีแดงที่ผลิตได้ในการทดลองนี้ได้ปริมาณที่น้อยกว่า การทดลอง
ของพลายแก้ว และบุษบา (2534) ที่ศึกษาการผลิตสีของเชื้อรา M. kaoliang โดยใช้ปลายข้าวหอมมะลิ บ่มเป็น
เวลา 12 วัน ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส และมีความชื้นเริ่มต้น ร้อยละ 32.62 พบว่าได้ค่าสีเท่ากับ 317 OD500
Units/กรัมน้้าหนักแห้ง
Table 4 Comparison of red pigment yield between predicted optimal value by Taguchi method and
actual experiment value.
Parameter
Red pigment yield
(OD Units/g dry weight)

Predicted optimal value by
Taguchi method

Actual experiment value

212.01

221.20 ± 6.95

สรุป
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงในเครื่องโคจิโดยวิธีทากูชิ พบว่า สภาวะที่
เหมาะสมคือการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่ความเร็วลม 8.5 เมตรต่อวินาที ความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 45 ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ
ปริมาณ 3 กิโลกรัม และบ่มที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และเมื่อทาการทดลองซ้าอีกครั้งหนึ่งภายใต้สภาวะที่
เหมาะสมเพื่อยืนยันผลการทดลอง พบว่าปริมาณสารสีแดงที่ได้จากการทดลองยืนยันสภาวะที่เหมาะสมที่สุดใน
การผลิตสารสีแดงนั้นมีค่ามากกว่าผลจากการคานวณโดยวิธีทากูชิ ร้อยละ 4.33 จากผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่า สามารถผลิตสารสีแดงในเครื่องโคจิโดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบได้ เป็นอย่างดี ทาให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะใช้ในเต้าหู้ยี้แดง
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การยับยัง้ การเจริญ Aspergillus spp. ที่แยกได้ จากข้ าวด้ วยแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์
Growth Inhibitory of Aspergillus spp. Isolated from Rice by Chlorine Dioxide Fumigation
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บทคัดย่ อ
การปนเปื อ้ นของเชื ้อราทําให้ ข้าวมีคณ
ุ ภาพลดลง โดยเฉพาะเชื ้อราในกลุ่ม Aspergillus ที่สร้ างอะฟลา
ทอกซิน การทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ในการยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อราที่
สามารถสร้ างอะฟลาทอกซิน ได้ นําเชื ้อราที่แยกจากข้ าวกล้ องขาวและข้ าวกล้ องสีจํานวน 56 ไอโซเลต รมแก๊ ส
คลอรี นไดออกไซด์ที่ 2 และ 4 พีพีเอ็มเป็ นเวลา 5 10 และ 15 นาที วัดเส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื ้อราที่
เพาะเชื ้อบนอาหาร Potato dextrose agar ที่ 2 และ 4 วัน พบว่าแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ที่ความเข้ มข้ น 4 พีพี
เอ็ม 15 นาทีสามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อราได้ ดี ความเข้ มข้ นที่ 2 พีพีเอ็ม 15 นาทีให้ ผลยับยั้งเชื ้อราซึ่ง
แตกต่างกันขึ ้นกับสายพันธุ์ คือสามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อราได้ ตั้งแต่ 0-46% สายพันธุ์ A. fumigatus, A.
tamarii และ A. flavus ต้ านทานต่อแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ในขณะที่ A. brunneoviolaceus และ A. fijiensis
ถูกยับยั้งได้ ดี จึงควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้ แก๊ สคลอรี นไดออกไซด์เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในอาหารและ
ยืดอายุการเก็บของอาหารแห้ งต่อไป

ABSTRACT
Result from the contamination of fungi, particularly aflatoxin produce Aspergillus spp. To
determine the growth effect of chlorine dioxide gas on aflatoxin-producing strains, the total of 56
isolates of Aspergillus spp. from brown rice and color rice were fumigated. Five species of
Aspergillus were subjected to chlorine dioxide at 2 and 4 ppm, for 5, 10 and 15 minutes. Then the
diameter of colonies was measured on Potatoes Dextrose Agar incubated for 2 and 4 days. High
concentration at 4 ppm for 15 minutes had great inhibitory effect. At lower concentration of 2 ppm 15
minutes could inhibit the fungal growth from 0-46 %, on the fungi species. A. fumigatus, A. tamarii
and A. flavus were shown to be resistant to chlorine dioxide gas, but A. brunneoviolaceus and A.
fijiensis were more susceptible. The application of chlorine dioxide gas on dried agricultural
commodities should be further studied to enhance food safety and extend the shelf life of products,
particularly dried food
.

Key Words: Chlorine dioxide gaseous, fumigation, aflatoxin, Aspergillus spp., food safety
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คํานํา
การรมแก๊ ส (fumigation) เป็ นการจัดการกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในการ
กําจัดศัตรูพืชในผลผลิตการเกษตร ปั จจุบนั ได้ มีการนําแก๊ สหลายชนิดเช่น เมททิลโบรไมด์ และ เอททิลฟอร์ เมท
มาใช้ เพื่อทําลายแมลงและไข่แมลง (Reuss et al., 2001) การรมแก๊ สช่วยเก็บรักษาผลผลิตให้ คงคุณภาพอยู่ได้
เป็ นเวลานาน โดยไม่เพิ่มความชื ้นให้ กบั เมล็ดพืช (วัชรพลและคณะ, 2553) มีรายงานว่าการรมอาหารแห้ งด้ วย
แก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ยบั ยั้งการเจริ ญของแบคทีเรี ยเช่นในพริ กไทยได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ (Han et al.,1999)
เชื ้อราเป็ นตัวการสําคัญทําให้ อาหารแห้ ง เช่น กลุม่ ธัญพืชเน่าเสีย เชื ้อรากลุม่ Aspergillus spp. พบ
ทัว่ ไปในระหว่างการเก็บ (storage fungi) ไม่เพียงแต่ A. flavus และ A. parasiticus ที่สามารถสร้ างอะฟลาทอก
ซิน สายพันธุ์อื่นเช่น A. tamarii, A. brunneoviolaceus, A. fijiensis และ A. nomius พบว่าสามารถสร้ างอะฟ
ลาทอกซินได้ เช่นกัน สารพิษนี ้ทราบกันดีว่ามีพิษต่อคนและสัตว์ เป็ นสารก่อมะเร็ งโดยเฉพาะมะเร็ งตับ มักพบ
ปนเปื อ้ นใน ถัว่ ลิสง ข้ าวโพด ข้ าว ข้ าวฟ่ าง เครื่ องเทศ ผลิตภัณฑ์ผกั แปรรูป รวมทั้งอาหารสัตว์ การปนเปื อ้ นของ
เชื ้อราและโอกาสสร้ างสารพิษสามารถเกิดขึ ้นได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาที่ไม่
เหมาะสม ดังนั้นการจัดการปั ญหาการปนเปื อ้ นของสารอะฟลาทอกซินในผลิตผลการเกษตรจึงมีความสําคัญ
โดยเฉพาะกลุม่ ของธัญพืช เช่น ข้ าว ซึง่ เป็ นอาหารหลักของประเทศไทยและเป็ นสินค้ าส่งออกที่สําคัญ
คลอรี นไดออกไซด์ เป็ นสารในกลุ่มออกซิไดส์ซิ่งเอเจนต์ที่นิยมใช้ กําจัดเชื ้อโรคอย่างกว้ างขวางในยุโรป
และอเมริ กา คลอรี นไดออกไซด์มีคณ
ุ สมบัติในการออกฤทธิ์ได้ กว้ าง ครอบคลุมการทําลายจุลินทรี ย์หลายชนิด
(Broad Spectrum) ทั้งแบคทีเรี ย เชื ้อรา และ สาหร่ าย (Agency for Toxic Substances and Disease Registry
ATSDR, 2004) การใช้ คลอรี นไดออกไซด์ในรูปแก๊ สมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื ้อที่ดีกว่ารูปสารละลายเนื่องจาก
แก๊ สสามารถซึ ม ผ่ า นวั ส ดุ แ ละอาหารได้ ดี ก ว่ า การรมแก๊ สจึ ง ต้ องเลื อ กให้ เหมาะสมต่ อ การใช้ งาน
(Vandekinderen et al., 2009) ในรูปสารละลายคลอรี นไดออกไซด์ในนํ ้า (aqueous chlorine dioxide) พบว่ามี
ผลดีในการฆ่าเชื ้อ (Jang et al., 2006) ปั จจุบนั มีการใช้ อย่างกว้ างขวางในการลดจุลินทรี ย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ในผลไม้ และผัก (Singh et al., 2002 ; Wu and Kim, 2007) และอาหารทะเล (Kim et al., 1999; Andrews et
al., 2002) ในการเก็บรักษาอาหารแห้ งจึงควรประยุกต์ใช้ คลอรี นไดออกไซด์ในรู ปแก๊ สเพื่อยืดอายุการเก็บและ
เพิ่มความปลอดภัยของอาหาร งานวิจยั นี ้จึงได้ ศกึ ษาผลของแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ในการยับยั้งเชื ้อรา เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลเบื ้องต้ นในระดับห้ องปฏิบัติการ สนับสนุนความเป็ นไปได้ ที่จะประยุกต์ใช้ แก๊ สในอาหารแห้ ง เช่น ข้ าว
ทั้งนีไ้ ด้ ใช้ ไอโซเลตเชือ้ ราที่แยกได้ จากข้ าวกล้ องขาวและข้ าวกล้ องสีและสามารถสร้ างอะฟลาทอกซินได้ เป็ น
ตัวแทนในการศึกษา

อุปกรณ์ และวิธีการ
เชือ้ ราและการเตรี ยมสารแขวนลอยสปอร์ เชือ้ รา
เชื ้อรา Aspergillus spp. ทั้งหมด 56 ไอโซเลตได้ รับความอนุเคราะห์จากฝ่ ายเครื่ องมือและวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกได้ จากข้ าวกล้ องชนิดข้ าวกล้ องขาวและ
ข้ าวกล้ องสี จํ า แนกสายพั น ธุ์ โ ดยวิ ธี ก ารหาลํ า ดั บ เบสดี เ อ็ น เอ (DNA Sequencing) โดยใช้ ยี น บริ เ วณ
Calmodulin gene (Hong et al., 2006) จําแนกได้ 5 สายพันธุ์ ได้ แก่ A. flavus 44 ไอโซเลต, A. tamari 3 ไอโซ
เลต, A. fijiensis 4 ไอโซเลต, A. fumigatus 2 ไอโซเลต และ A. brunneoviolaceus 3 ไอโซเลต นํามาเพาะเลี ้ยง
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บนอาหาร Potatoes Dextrose Agar (PDA, Criterion, USA) ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน ทํา
การเขี่ยสปอร์ ลงในสารละลาย tween20 (Labchem, Australia) ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 0.1 ในนํ ้ากลัน่ ปลอดเชื ้อ
ปริ มาตร 1 มิลลิลติ ร เก็บที่อณ
ุ หภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส สําหรับใช้ ในการทดลองต่อไป
ในการทดลองทดสอบผลของการรมด้ ว ยแก๊ ส คลอรี น ไดออกไซด์ ใ นการยับ ยั้ง เชื อ้ รา ให้ ห ยดสาร
แขวนลอยสปอร์ เชื ้อราปริ มาณ 10 ไมโครลิตร เขี่ยเชื ้อไอโซเลตแบบจุด (spot inoculation) ลงบนอาหาร PDA
บนจานเพาะเชื ้อ จานละ 1 หยด จํานวน 4 จาน ทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง 5 นาที จึงนํามารมด้ วยแก๊ ส
การออกแบบกล่ องและรมเชือ้ ราด้ วยแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์
อ้ างอิงจากวิธีการของ Sant'AnnaI et al. (2012) แก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ในที่นี ้เตรี ยมจากสารละลาย
คลอรี นไดออกไซด์ที่ความเข้ มข้ น 50 และ 100 พีพีเอ็ม เมื่อสารละลายเปลี่ยนเป็ นแก๊ สคลอรี นได้ ออกไซด์จะได้
ความเข้ มข้ นต่อปริ มาตรของกล่องที่ระดับ 2 และ 4 พีพีเอ็ม ตามลําดับ เตรี ยมแก๊ สโดยนําสารละลายคลอรี นได
ออกไซด์ความเข้ มข้ นบรรจุในขวดรู ปชมพู่แล้ วต่อท่อจากขวดเข้ าสู่กล่องอะคริ ลิคขนาด 38x60x45 เซนติเมตร
(กว้ างxยาวxสูง) ส่วนด้ านหลังของกล่องติดพัดลมกระจายแก๊ ส วางจานเพาะเชื ้อที่หยดสารละลายเชื ้อราแล้ ว
บนตะแกรงอลูมิเนียมสูง 20 เซนติเมตรจากก้ นกล่อง เมื่อให้ ความร้ อนสารละลายคลอรี นไดออกไซด์เข้ มข้ น
ปริ ม าตร 400 มิ ล ลิลิต รด้ ว ย Hot plate ที่ อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซี ย ส ประมาณ 15 นาที สารละลายจะ
กลายเป็ นแก๊ สระเหยเข้ าสูก่ ล่อง ระบบปิ ดนี ้ดัดแปลงมาจาก Vandekinderen และคณะ (2009) (Figure 1)

Figure 1 Diagram of the chlorine dioxide gas system for Aspergillus spp. fumigation
การวัดปริมาณคลอรี นไดออกไซด์
แก๊ สคลอรี นไดออกไซด์จะถูกดักจับด้ วยสารละลาย 1 นอร์ มลั โพแทสเซียมไอโอไดด์ก่อนนําไปวัดความ
เข้ มข้ น สามารถวัดปริ มาณคลอรี นไดออกไซด์ซงึ่ ดัดแปลงจากวิธีการของ Gómez-López et al. (2007) ด้ วยวิธี
Iodometric method คํานวณได้ จาก 0.169 x (B - A) เท่ากับปริ มาณคลอรี นไดออกไซด์ กรัม/ลิตร
เมื่อ A เป็ นปริ มาณของ 0.1 นอร์ มลั สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต
B เป็ นปริ มาณของ 0.1 นอร์ มลั สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต หลังเติม 4 นอร์ มลั กรดซัลฟิวริ ก
การทดสอบเบือ้ งต้ นเพื่อหาความเข้ มข้ น และเวลาที่เหมาะสมในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา
นําอาหาร PDA ที่หยดสารแขวนลอยสปอร์ ของเชื ้อรา Aspergillus spp. 5 สายพันธุ์ รมด้ วยแก๊ สคลอรี น
ไดออกไซด์ที่ความเข้ มข้ น 2 และ 4 พีพีเอ็ม โดยจะเริ่ มนับเวลาเมื่อแก๊ สเข้ าสู่กล่อง ที่เวลา 5 10 และ 15 นาที
เพาะเชือ้ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ตรวจสอบการเจริ ญของเชื ้อราโดยการวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนี ใน
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วันที่ 2 และ 4 เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุม คือเชื ้อราที่ไม่ผ่านการรมแก๊ สและเพาะเชื ้อในสภาวะเดียวกัน
คํานวณหา % growth inhibition จากสมการ
% growth inhibition = (เส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของตัวอย่างควบคุม (ซม.) – เส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนีที่วนั ต่างๆ (ซม.)) x 100
เส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของตัวอย่างควบคุม (ซม.)

การทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา ทัง้ 56 ไอโซเลต
นําอาหาร PDA ที่หยดสารแขวนลอยสปอร์ เชื ้อราทั้งหมด 56 ไอโซเลต นํามารมด้ วยแก๊ สคลอรี นได
ออกไซด์ ที่ความเข้ มข้ น 2 พีพีเอ็ม เป็ นเวลา 5 10 และ 15 นาที ตรวจสอบผลการยับยั้งการเจริ ญด้ วยวิธีเดียวกับ
หัวข้ อก่อนหน้ า ทํา 4 ซํ ้าต่อไอโซเลต แสดงผลในรูปค่าเฉลี่ย

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดสอบเบือ้ งต้ นของประสิทธิภาพของแก๊ สคลอรีนไดออกไซด์ ในการยับยัง้ เชือ้ รา 5 สายพันธุ์
ได้ เลือกเชื ้อรา Aspergillus spp. 5 สายพันธุ์นํามารมด้ วยแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ พบว่าร้ อยละของการ
ยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อราเพิ่มขึ ้นเมื่อความเข้ มข้ นของแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์และระยะเวลาการรมเพิ่มขึ ้น การ
รมแก๊ สที่ 4 พีพีเอ็มเป็ นเวลา 15 นาทีไม่พบการเจริ ญของเชื ้อรา Aspergillus spp. ทั้ง 5 สายพันธุ์ สามารถยับยั้ง
การเจริ ญได้ หมด แต่ที่ 2 พีพีเอ็ม เป็ นเวลา 5 10 และ 15 นาที ให้ ผลการยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อราแตกต่างกัน
ขึ ้นกับสายพันธุ์ ทั้งนี ้สามารถจําแนกเชื ้อราดังกล่าวได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ยบั ยั้งได้ น้อยหรื อต้ านทานต่อแก๊ ส
คลอรี นไดออกไซด์ ได้ แก่ สายพันธุ์ A. fumigatus, A. tamarii และ A. flavus และกลุม่ ที่ยบั ยั้งคือไม่ต้านทานต่อ
แก๊ สคลอรี น ไดออกไซด์ คื อ สายพัน ธุ์ A. brunneoviolaceus และ A. fijiensis การยับ ยั้ง เชื อ้ ราที่ เ จริ ญ เป็ น
ระยะเวลา 2 และ 6 วัน พบว่าเมื่อเพาะเชื ้อเป็ นเวลานานขึ ้น เชื ้อราในกลุม่ ที่ต้านทานต่อแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์
มีอตั ราการเจริ ญเพิ่มขึ ้น หรื อร้ อยละของยับยั้งลดลง (Figure 2A และ 2B) สังเกตได้ ในเชื ้อราสายพันธุ์ A.
fumigatus, A. tamari และ A. flavus โดยระยะเวลาในการรมและความเข้ มข้ นไม่สง่ ผลต่อการยับยั้งอย่างมี
นัยสําคัญต่อเชื ้อ A. flavus (p>0.05) แต่จะมีผลต่อเชื ้ออีก 4 สายพันธุ์ (p≤0.05)
A

B

Figure 2 Percentage inhibition of 5 species of Aspergillus fumigated by chlorine dioxide at 2 and 4
ppm, for 5, 10 and 15 minutes and incubated on PDA for 2 days (A) and 6 days (B)
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การยับยัง้ เชือ้ รา 56 ไอโซเลตด้ วยการรมแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ 2 พีพีเอ็ม
ได้ เลือกความเข้ มข้ นแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ที่ 2 พีพีเอ็ม เพื่อหาความเป็ นไปได้ ในการประยุกต์ใช้ ในการ
รมแก๊ สผลิตผลเกษตร เนื่องจากที่ความเข้ มข้ นของแก๊ สตํ่าจะช่วยลดปั ญหาเรื่ องกลิ่นและค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยม
แก๊ ส รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยแก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิงาน ผลการยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อรา A. flavus ที่แยกได้ จากข้ าว
กล้ องขาว 26 ไอโซเลต และข้ าวกล้ องสี 18 ไอโซเลต รมด้ วยแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์เข้ มข้ น 2 พีพีเอ็ม เป็ นเวลา 5
10 และ 15 นาที และเพาะเชื ้อเป็ นระยะเวลา 4 วัน ที่ 15 นาทีมีการยับยั้งการเจริ ญในช่วง 0-46% มี 4 ไอโซเลต
ที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ที่ความเข้ มข้ นนี ้ และที่เวลา 10 และ 15 นาที ร้อยละของการยับยั้งให้ ผลใกล้ เคียงกัน
(Figure 3A และ 3B) ถึงแม้ ว่าเป็ นเชื ้อราสายพันธุ์ A. flavus แต่แสดงความสามารถในการต้ านทานแก๊ สคลอรี น
ไดออกไซด์แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละไอโซเลตที่แยกมาจากข้ าวกล้ องมาจากแหล่งและสภาพแวดล้ อมแตกต่าง
กัน เช่นเดียวกับเชื ้อราอีก 4 สายพันธุ์มีการตอบสนองที่แตกต่างกันในแต่ละไอโซเลต (Figure 3C)
A

B

C

Figure 3 Percentage inhibition of Aspergillus spp 56 isolates fumigated by chlorine dioxide at
condition of 2 ppm, for 5, 10 and 15 minutes, incubated on PDA for 4 days A. flavus isolate
from brown rice:F9, F8, E4, F4, H6, D8, A4, A6, A5, E3, E5, H9, A1, A3, H8, H7, I3, I9, H5,
I2, E7, I1, F6, A2,I6 and G1 (A), A. flavus isolate from color rice: A7, E1, A9, G4, F1, G6, D9,
H1, I4, H4, F7, A8, H3, G5, G7, I5, E2 and F5 (B),and other species : A. fijiensis: E8,
E9,F3,G2 A. bunneoviolaceus: G3, E6,G2 A. tamarii:I8,I7,H2 , A. fumigatus:F2, G8 (C)
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วิจารณ์
การตอบสนองต่อแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ในเชื ้อราแต่ละสายพันธุ์ที่ระดับความเข้ มข้ นที่ 2 พีพีเอ็ม เวลา
15 นาที พบว่าการยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อรา A. brunneoviolaceus เป็ น 15-30% และ A. fijiensis เป็ น 0-28%
ส่วนในกลุม่ ของ A. tamarii และ A. fumigatus จะยับยั้งการเจริ ญได้ เพียง 8-16% และ 6-11% ตามลําดับ โดย
เชื ้อรา A. flavus มีการยับยั้งการเจริ ญมีตั้งแต่ไม่สามารถยับยั้งได้ จนถึงยับยั้งได้ 46% ซึง่ แต่ละไอโซเลตมีการ
ตอบสนองต่อ แก๊ ส ได้ แ ตกต่า งกัน โดยการยับ ยั้ง ส่ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นช่ ว ง 10-20% สอดคล้ อ งกับ รายงานของ
Abbaszadeh et al. (2014) ได้ ทดสอบประสิทธิภาพของสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื ้อรา ในกลุม่ ของ ไทมอล คาร์
วาครอล ยูจีนอล และ เมนทอล กับเชื ้อราที่เป็ นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร 11 สายพันธุ์ ได้ แก่ Aspergillus
niger, A. fumigatus, A. flavus, A. ochraceus, Alternaria alternate, Botrytis cinerea, Cladosporium
spp., Penicillium citrinum, P. chrysogenum, Fusarium oxysporum และ Rhizopus oryzae พบว่าเชื ้อรามี
ความไวต่อการตอบสนองของสารยับยั้งเหล่านี ใ้ นแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกัน โดยกลไกการทํางานของแก๊ ส
คลอรี นไดออกไซด์คือยับยั้งจุลินทรี ย์จากการที่แก๊ สซึมเข้ าไปทําปฏิกิริยาออกซิไดซ์กับหมู่ไทออลบนเอนไซม์ได้
เป็ นไดซัลไฟด์ จึงทําให้ จลุ นิ ทรี ย์เสียสภาพ (Huang et al., 1997) ในกรณีเชื ้อราสายพันธุ์อื่น ได้ แก่ Stachybotrys
chartarum, Chaetomium globosum และ Penicillium chrysogenum ซึ่งพบว่าเป็ นเชื ้อราที่พบในอาคาร
บ้ านเรื อนที่ชื ้น ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสุขภาพกับมนุษย์ พบว่าต้ องใช้ ระดับแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ความเข้ มข้ นสูง
ถึง 500 และ 1,000 พีพีเอ็ม เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จึงจะสามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อราดังกล่าว (Wilson et
al.,2005) ทั้งนี ้สปอร์ ของเชื ้อรามีความสามารถในการต้ านทานต่อแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ได้ ดี เพราะสปอร์
ประกอบด้ วยเยื่อหุ้มหลายชั้นห่อหุ้มสปอร์ ไว้ ภายใน เยื่อหุ้มหลายชั้นดังกล่าวทําหน้ าที่ป้องกันแสงอัลตร้ าไวโอ
เลต และภาวะแห้ งได้ (Millner et al., 1977) คาดว่าเยื่อหุ้มสปอร์ ของเชื ้อราสามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันกับแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ได้ (Wilson et al., 2005)
ในกรณีแบคทีเรี ยสร้ างสปอร์ เช่น Bacillus cereus มีรายงานว่าสามารถต้ านแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ได้ ดี
รองลงมาคือรา ยีสต์ แบคทีเรี ยแกรมบวก และแบคทีเรี ยแกรมลบ ตามลําดับ (Vaid et al., 2010) ในวัตถุดิบ
อาหารที่มีการเติมเชื ้อแลคติคแบคทีเรี ยคือ Leuconostoc mesenteroids พบว่าการเติมปริ มาณ 4 log cfu/g
ผสมสารละลายสตาร์ ช กับ นํา้ มันข้ าวโพด เนย เวย์โปรตีน และเกลือในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ จากนั้นรมด้ วยแก๊ ส
คลอรี นไดออกไซด์เข้ มข้ น 0.08 พีพีเอ็มเป็ นเวลา 1 นาที ที่ความชื ้นสัมพัทธ์ ร้ อยละ 90 พบว่าองค์ประกอบอาหาร
ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์ได้ แตกต่างกัน (Han et al., 1999) ปั จจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ของแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์นอกเหนือจากความเข้ มข้ น ระยะเวลาของการ
สัมผัส ความชื ้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ (Han et al., 2001) ต้ องคํานึงถึงการมีสปอร์ ของจุลินทรี ย์ สารประกอบ
เช่นอาหารที่เกี่ ยวข้ อง และขึน้ กับชนิดและสายพันธุ์จุลินทรี ย์ ในงานทดลองนี พ้ บว่าระดับความเข้ มข้ นและ
ระยะเวลาในการรมเท่ากันจะให้ ประสิทธิ ภาพของการยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อราในแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกัน
หรื อแม้ แต่ในสายพันธุ์เดียวกัน แต่แยกมาจากข้ าวแหล่งแตกต่างกันก็แสดงความสามารถในการทนทานต่อแก๊ ส
คลอรี นไดออกไซด์ต่างกัน อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนีพ้ บว่าที่ระดับความเข้ มข้ น 4 พีพีเอ็ม นาน 15 นาที
สามารถยับยั้งเชื ้อรา Aspergillus spp.ทั้ง 5 สายพันธุ์ (E3, I8, G8, F3 และ G3) แต่ยงั มีข้อจํากัดจึงควรมี
การศึกษาในการประยุกต์ใช้ ในอาหารเช่นเมล็ดพืช ข้ าว และถัว่ ว่าสามารถใช้ ในทางปฏิบตั จิ ริ งได้ จริ งต่อไป
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สรุ ป
งานวิจยั นี ้ให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นที่มีประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาการประยุกต์ใช้ แก๊ สคลอรี นไดออกไซด์เพื่อ
ยับยั้งการเจริ ญของกลุม่ เชื ้อรา Aspergillus ที่สร้ างสารพิษคืออะฟลาทอกซิน ในที่นี ้พบว่าแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์
ที่ความเข้ มข้ น 2 พีพีเอ็ม 15 นาทีสามารถยับยั้ง เชื ้อรา Aspergillus spp. ที่แยกได้ จากข้ าวกล้ องและข้ าวกล้ องสี
5 สายพันธุ์ได้ แต่พบว่าเชื ้อรามีความต้ านทานคือการยับยั้งในช่วงตํ่ากว่า 50 % อาจเนื่องจากเชื ้อราเหล่านี ้เป็ น
เชื ้อราธรรมชาติ ในเชื ้อราสายพันธุ์เดียวกันยังแสดงความต้ านทานต่อแก๊ สคลอรี นไดออกไซด์แตกต่างกันเป็ นไป
ได้ วา่ เนื่องจากอิทธิพลจากแหล่งที่มาของแต่ละไอโซเลตแตกต่าง การศึกษาต่อไปควรได้ มีการทดสอบการรมแก๊ ส
คลอรี น ไดออกไซด์ ใ นธัญ พื ช ที่ ส ร้ างการปนเปื ้อ นเชื อ้ รา ได้ แ ก่ ถั่ว ลิส ง ข้ า วโพด เครื่ อ งเทศ และผลิต ภัณ ฑ์
อาหารแห้ งอื่น ดูการเปลี่ยนแปลงของอาหาร เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ จริ งในทางอุตสาหกรรมต่อไป
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การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ กระดาษต้ านเชือ้ ราเคลือบนํา้ มันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส
และเสม็ดขาวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่ วง
Development of antifungal paper packaging coated with eucalyptus
and cajuput oil for extending shelf-life of mango
ชัยพร สามพุ่มพวง1* อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ1 ประภัสสร รักถาวร1 และ สุธีรา วิทยากาญจน์1
Chaiyaporn Sampoompaung1*, Udomlak Sukatta1, Prapassorn Rugthaworn1 and Suteera Witayakran1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาประยุกต์ใช้ นํ ้ามันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสและเสม็ดขาวในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แอค
ทีฟที่มีคณ
ุ สมบัติต้านเชื ้อราและสามารถยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง โดยนํ ้ามันหอมระเหยที่ใช้ ในการศึกษานี ้คือ
นํ ้ามันสูตรผสมระหว่าง นํ ้ามันอบเชย ต่อ นํ ้ามันยูคาลิปตัสผสมนํ ้ามันเสม็ดขาว(1:1) ที่อตั ราส่วน 7 : 3 บรรจุภณ
ั ฑ์
สําหรับมะม่วงในงานวิจยั นี ้จะอยู่ในรู ปของถุงกระดาษ โดยถุงกระดาษถูกเคลือบด้ วยสารละลายอิมลั ชันของไข
ผึ ้งที่เติมนํ ้ามันสูตรผสมในปริ มาณต่างกัน 6 ระดับ คือร้ อยละ 0 2 4 6 8 และ 10 จากผลการทดลองพบว่าถุง
กระดาษบรรจุมะม่วงที่เคลือบด้ วยสารเคลือบสามารถควบคุมการเน่าเสียของผลมะม่วงได้ ดีกว่าที่บรรจุในถุงที่
ไม่ได้ เคลือบ โดยสูตรสารเคลือบที่เติมนํ ้ามันหอมระเหยสูตรผสมที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 8 ก็เพียงพอที่จะยับยั้งการ
เกิดโรคจากเชื ้อ C. gloeosporioides ในผลมะม่วงได้

ABSTRACT
This research studied the application of essential oils from eucalyptus and cajuput tree in the
development of active packaging with antifungal activity that can extend shelf-life of mango. The
essential oil formulation used in this study was the mixture of cinnamon oil and the mixture of
eucalyptus and cajuput oil (1:1) at the ratio of 7 : 3.Mango packaging in this study was in the form of
paper bag. The paper bag was coated with beeswax emulsion containing the essential oil at 6
different concentrations: 0, 2, 4, 6, 8, and 10%. The results showed that the coated paper bags could
restrain the spoilage of mango better than the uncoated paper bag. The beeswax emulsion
containing the essential oil at 8% was sufficient to inhibit the growth of C. gloeosporioides in mango.
Key Words: Eucalyptus, Cajuput tree, Essential oil, Active packaging, Paper
*Corresponding author; e-mail address: aapcps@ku.ac.th
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คํานํา
ยูคาลิปตัสและเสม็ดขาวเป็ นพืชที่ผลิตได้ ในประเทศไทยและมีปริ มาณผลผลิตสูง นํ ้ามันหอมระเหยและ
สารสกัดที่ได้ จากพืชเหล่านี ้มีการนําใช้ ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การใช้ นํ ้ามันยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว
ในอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง การใช้ ในเภสัชอุตสาหกรรมและการใช้ ในสุคนธบําบัด นอกจากนี ้นํ ้ามันหอมระเหย
และสารสกัดที่ได้ จากยูคาลิปตัสและเสม็ดขาวนั้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์หลายชนิด เช่น นํ ้ามัน
หอมระเหยจากยูคาลิปตัสสามารถยับยั้งเชื ้อแบคทีเรี ย เชื ้อราที่ก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวและเชื ้อราในดิน ยับยั้ง
การเจริ ญของเส้ นใยของเชื ้อรา และยับยั้งการงอกของสปอร์ เชื ้อราได้ นอกจากนี ้นํ ้ามันเสม็ดขาวมีคณ
ุ สมบัติใน
การต้ านเชื ้อจุลินทรี ย์หลายชนิด เช่น Proteus vugaris, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, S. capitis, S. epidermis, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis,
Corynebacterium diptheriae และ C. minutissium นอกจากนี ้ยังยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อรา Penicillium
notatum, Aspergillus niger เชื ้อราที่ก่อโรคผิวหนังบางชนิดเช่น Epidermophyton floccosum, Trichophyton
rubrum รวมทั้งเชื ้อยีสต์ Candida albican (Christop et al., 2000) เป็ นต้ น ดังนั้นจะเห็นว่านํ ้ามันหอมระเหยที่ได้
จากพืชเหล่านี ้มีประสิทธิ ภาพในการยับยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ได้ หลากหลายชนิด ซึ่งในปั จจุบนั ความสนใจในการนํา
นํ ้ามันหอมระเหยและสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ ประโยชน์ในด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์แอคทีฟ (active packaging) มี
เพิ่มมากขึ ้น ทั้งนี ้เพื่อทําให้ บรรจุภณ
ั ฑ์มีคณ
ุ สมบัตติ ้ านเชื ้อจุลนิ ทรี ย์และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตและ
อาหาร กระดาษก็ ถือเป็ นหนึ่งในวัตถุดิบที่สามารถนํามาผลิตเป็ นบรรจุภัณฑ์ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนอง
จุดประสงค์ของการใช้ งานแต่ละประเภท โพลิเมอร์ จากธรรมชาติ (biopolymer) เช่น สารโพลิแซคคาไรด์ โปรตีน
หรื อ ไขมัน สามารถนํามาใช้ ในการเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษได้ ตัวอย่างเช่นไขมัน ซึ่งได้ แก่กรดไขมันสายยาว
(long chain fatty acid) และ ไข (waxes) สามารถนํามาเตรี ยมเป็ นแผ่นฟิ ล์มหรื อใช้ เป็ นสารเคลือบได้ เนื่องจาก
คุณสมบัตกิ ารไล่นํ ้าของไขมัน ไข (waxes) เป็ นสารจําพวกไขมันที่มีประสิทธิภาพในการลดการแพร่ ผ่านของไอนํ ้า
ได้ ดี ดังนั้นจึงถูกใช้ อย่างกว้ างขวางในการเคลือบกระดาษหรื อกล่องกระดาษสําหรั บบรรจุภัณฑ์ อาหารและ
ั ฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร นอกจากนี ้การเคลือบ
เครื่ องดื่มเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกันนํ ้าของบรรจุภณ
กระดาษด้ ว ยโพลิ เ มอร์ จ ากธรรมชาติ ยัง เป็ นวิ ธี ที่ มี ศัก ยภาพวิ ธี ห นึ่ ง ในการเตรี ย มบรรจุภัณ ฑ์ แ อคที ฟ ต้ า น
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ซงึ่ สามารถย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติและยังสามารถใช้ วิธีการนี ้ได้ กบั ทั้งสารต้ านเชื ้อจุลินทรี ย์ที่เป็ น
สารระเหยและสารไม่ระเหย (Khwaldia et al., 2010) สารที่มีฤทธิ์ต้านเชื ้อจุลนิ ทรี ย์เหล่านี ้ได้ แก่ กรดอินทรี ย์ (เช่น
sorbic acid, propionic acid และ benzoic acid), acid anhydrides, nisin, pediocin, lactin, เอนไซม์ (เช่น
lyzozyme, lactoperoxidase, chitinase และ glucoseoxidase) และ นํ ้ามันหอมระเหย (essential oils) เป็ นต้ น
ซึง่ เมื่อไม่นานนี ้ Rodriguez et al. (2007, 2008) ได้ รายงานการเตรี ยมบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษแอคทีฟที่มีฤทธิ์ต้าน
เชื ้อจุลินทรี ย์ที่มีผลทําให้ อาหารเน่าเสียหลากหลายชนิด โดยการเคลือบกระดาษด้ วย paraffin wax ที่มีสว่ นผสม
ของนํ ้ามันหอมระเหยจากกานพลู อบเชย และ oregano ซึง่ กระดาษแอคทีฟนี ้สามารถนําไปทําเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์
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แอคทีฟสําหรับบรรจุสตรอเบอรี่ ซงึ่ สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ได้ เป็ นอย่างดีในที่นี ้นํ ้ามันเสม็ด
ขาวและยูคาลิปตัสซึ่งมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะนําไปศึกษาการประยุกต์ใช้ งานในด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์แอคทีฟ จึงถูก
นํามาพัฒนาเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ้ านเชื ้อราที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วงได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาการพัฒนากระดาษเคลือบนํา้ มันหอมระเหยต้ านเชือ้ ราเพื่อเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ แอคทีฟ
ศึกษาการพัฒนากระดาษเคลือบนํา้ มันหอมระเหยต้ านเชือ้ ราโดยนําสูตรเคลือบกระดาษที่มีบีแวกซ์
(beeswax) ประกอบด้ วยบีแวกซ์ร้อยละ 17 กรดสเตียริ ก (stearic acid) ร้ อยละ 7.5 ไตรเอทานอลเอมีนร้ อยละ
4.5 และนํ ้ากลัน่ ร้ อยละ 71 สูตรเคลือบดัดแปลงจากวิธีของ Salman et al. (2008) นํ ้ามันหอมระเหยถูกเติมที่
ระดับความเข้ มข้ นต่างกัน ได้ แก่ร้อยละ 0 2 4 6 8 และ 10 ของสารเคลือบ นํ ้ามันหอมระเหยที่ใช้ ในการศึกษา คือ
นํ ้ามันสูตรผสมระหว่าง นํ ้ามันอบเชย ต่อ นํ ้ามันยูคาลิปตัสผสมนํ ้ามันเสม็ดขาว(1:1) ที่อตั ราส่วน 7 : 3 โดยมีคา่
ความเข้ มข้ นตํ่าสุดของการต้ านการเจริ ญของเชื ้อรา Colletotrichum gloeosporioides (C), Aspergillus niger
(A) และ Lasiodiplodia theobromae (L) คือ 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใช้ วิธีเคลือบกระดาษด้ วยแท่งขดลวด
(coating rod, No 10) เคลือบกระดาษให้ มีความหนาของสารเคลือบเท่ากับ 10 ไมครอน นําไปทดสอบคุณสมบัติ
ของกระดาษตามวิธีมาตรฐาน TAPPI โดยทดสอบตามแนวขนานเครื่ องของกระดาษ (machine direction, MD)
และตามแนวขวางเครื่ องของกระดาษ (cross machine direction, CD)
การทดสอบการต้ านเชือ้ ราของบรรจุภณ
ั ฑ์ แอคทีฟเคลือบนํา้ มันหอมระเหย
นํามะม่วงพันธุ์นํ ้าดอกไม้ ที่ซื ้อมาจากตลาดไทมาคัดเลือกผลมะม่วงที่ผิวมีตําหนิออก จากนั้นนําไปฆ่า
เชื ้อที่ผิวด้ วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 โดยจุ่มทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 30 วินาที และจุ่มล้ างด้ วยนํ ้ากลัน่ ทันที 1 ครั้ง แล้ ว
นําไปผึง่ ให้ แห้ ง เพื่อรอการเปิ ดปากแผลและปลูกเชื ้อที่บาดแผลผลมะม่วง ใน 1 ผลจะปลูกเชื ้อพร้ อมกันทั้ง 3 เชื ้อ
เชื ้อราที่ปลูกมี 3 เชื ้อ ได้ แก่ Colletotrichum gloeosporioides (C), Aspergillus niger (A) และ Lasiodiplodia
theobromae (L) หลังจากปลูกเชื ้อแล้ วนําผลมะม่วงใส่ถงุ กระดาษที่เคลือบด้ วยสารเคลือบที่มีนํ ้ามันหอมระเหย
ุ หภูมิห้องประมาณ 25-28 องศา
ซึ่งเตรี ยมได้ ข้างต้ น นําผลมะม่วงใส่ถงุ กระดาษจํานวน 3 ผลต่อถุง เก็บไว้ ที่อณ
เซลเซียส วัดผลเปรี ยบเทียบการต้ านเชื ้อของสารเคลือบกระดาษสูตรที่มีนํ ้ามันหอมระเหยความเข้ มข้ นต่างกัน
โดยการวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางของรอยแผลที่เกิดจากเชื ้อที่ระยะเวลาการเก็บ 3 5 และ 7 วัน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาการพัฒนากระดาษเคลือบนํา้ มันหอมระเหยต้ านเชือ้ ราเพื่อเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ แอคทีฟ
จากการศึกษาการเคลือบกระดาษห่อวัสดุด้วยบีแวกซ์ ที่เติมนํ า้ มันหอมระเหยที่ระดับความเข้ มข้ น
ต่างๆกัน ด้ วยวิธีการเคลือบกระดาษด้ วยแท่งขดลวด (coating rod, No 10) พบว่าสมบัติทางเชิงกลของกระดาษ
ตามแนวขนานเครื่ อง (MD) ที่เติมนํ ้ามันหอมระเหยเพิ่มขึ ้นมีผลทําให้ คณ
ุ สมบัติดชั นีความต้ านทานแรงดึง และ
ดัชนีการต้ านทานการหักพับลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนค่าดัชนีความต้ านทานแรงฉี กขาดไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) และคุณสมบัตทิ างเชิงกลของกระดาษตามแนวขวางเครื่ อง (CD) กระดาษที่เติม
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นํ า้ มันหอมระเหยเพิ่มขึน้ มี ผลทําให้ คุณสมบัติทางเชิงกลลดลง ได้ แก่ ดัชนี ความต้ านทานแรงดึง ดัชนี ความ
ต้ านทานแรงฉีกขาด และค่าการต้ านทานการหักพับซึง่ ค่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิต จากการ
ทดสอบกระดาษจะเห็นได้ ว่ากระดาษที่เคลือบด้ วยบีแวกซ์และเติมนํ ้ามันหอมระเหย มีผลทําให้ กระดาษตาม
แนวขนานเครื่ องและแนวขวางเครื่ องมีความแข็งแรงลดลงในทิศทางตรงกันข้ ามกับการเพิ่มนํ ้ามันหอมระเหย
(ตารางที่ 1 และ 2) ส่วนคุณสมบัติทางด้ านความหนา ดัชนีความต้ านทานแรงดันทะลุ และการดูดซึมนํ ้าของ
กระดาษ (ตารางที่ 3) พบว่าในด้ านความหนาของกระดาษกระดาษที่เคลือบด้ วยบีแวกซ์ที่เติมนํ ้ามันหอมระเหย
จะมีความหนาเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่ค่าความหนาที่ได้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนค่าดัชนี
ความต้ านทานแรงดันทะลุ ส่วนใหญ่คา่ ที่ได้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตยิ กเว้ นกระดาษที่เติมนํ ้ามันหอมระเหย
ร้ อยละ 10 ซึง่ ให้ คา่ ดัชนีความต้ านทานแรงดันทะลุตํ่าที่สดุ คือมีคา่ เท่ากับ 2.04 กิโลปาสคาลตารางเมตรต่อกรัม
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของนํ ้ามันหอมระเหยทําให้ การยึดเหนี่ยวของเส้ นใยลดลง สําหรับค่าการดูดซึมนํ ้าการเพิ่ม
นํ ้ามันหอมระเหยเพิ่มขึ ้นมีผลทําให้ กระดาษที่เคลือบมีการต้ านทานการดูดซึมนํ ้ามากขึ ้น จะพบว่าการเพิ่มนํ ้ามัน
หอมระเหยที่ร้อยละ 4 6 8 และ 10 มีคา่ การดูดซึมนํ ้าไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ และจะเห็นได้ ว่า
การเพิ่มนํ ้ามันหอมระเหยในสูตรเคลือบจะส่งเสริ มการต้ านการดูดซึมนํ ้าเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย และถ้ าเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.170-2550) กับคุณลักษณะที่ต้องการของกระดาษถุงชั้นเดียว กระดาษที่
เคลือบด้ วยบีแวกซ์และเติมนํ ้ามันหอมระเหยจากการทดลองนี ้ ผ่านเกณฑ์สามารถทําถุงกระดาษชั้นเดียวได้
Table 1 Comparison of physical properties of paper coated with beeswax emulsion containing the
essential oil at different concentrations in machine direction (MD).
Properties
Treatment

Basic Weight,

Tensile index,

Tearing index,

Folding resistance,

(g/m2)

(Nm. /g.)

(mN.m2/g.)

(times)

control

113.83±0.85d

64.52±1.9a

8.67±0.12a

124.67±8.08a

0%

137.33±2.85a

61.57±0.55b

9.38±1.8a

67.33±10.01b

2%

136.23±3.52ab

60.79±1.0b

8.1±0.33a

68±19.0b

4%

131.2±1.65c

61.28±1.32b

8.95±0.86a

49.67±8.62bc

6%

132.33±3.29bc

60.28±0.5b

8.91±0.31a

64±9.54b

8%

130.53±1.8c

54.44±1.04c

9.54±0.34a

42.67±3.06c

10%

132.33±0.78bc

59.97±2.28b

8.71±0.93a

38.33±1.53c

R2

0.934

0.863

0.285

0.915

Values in a column followed by the same letter are not significantly difference at p=0.05
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Table 2 Comparison of physical properties of paper coated with beeswax emulsion containing the
essential oil at different concentrations in cross machine direction (CD).
Properties
Treatment

Basic Weight,

Tensile index,

Tearing index,

Folding resistance,

(g/m2)

(Nm. /g.)

(mN.m2/g.)

(times)

control

113.83±0.85d

26.02±0.91a

8.55±0.89a

27.67±4.73a

0%

137.33±2.85a

20.15±1.2bc

7.11±0.61b

16.67±2.31b

2%

136.23±3.52ab

20.96±0.73b

6.15±0.31c

15±1bc

4%

131.2±1.65c

20.76±0.76b

6.68±0.32bc

13.33±2.52bc

6%

132.33±3.29bc

20.59±0.57b

6.45±0.16bc

13.67±1.15bc

8%

130.53±1.8c

18.71±0.29d

6.49±0.11bc

10.67±0.58c

10%

132.33±0.78bc

18.95±0.29cd

6.3±0.24bc

11.67±0.58c

R2

0.938

0.932

0.808

0.888

Values in a column followed by the same letter are not significantly difference at p=0.05

Table 3 Comparison of physical properties and water absorption of paper coated with beeswax
emulsion containing the essential oil at different concentrations.
Properties
Treatment

Thickness, (mm)

Burst index,

Water absorptiveness (g/m2)

(kPa.m2/g)
control

0.174±0.002c

2.48±0.15a

13.7±1.75c

0%

0.199±0.003ab

2.43±0.1a

9.13±1.31b

2%

0.204±0.002a

2.45±0.03a

8.11±1.12b

4%

0.196±0.003b

2.45±0.24a

2.24±0.61a

6%

0.202±0.004a

2.25±0.1ab

2.64±1.4a

8%

0.202±0.004ab

2.25±0.13ab

1.41±0.17a

10%

0.204±0.005a

2.04±0.14b

0.68±0.1a

R2

0.921

0.631

0.963

Values in a column followed by the same letter are not significantly difference at p=0.05
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ผลการทดสอบการต้ านเชือ้ ราของบรรจุภณ
ั ฑ์ แอคทีฟเคลือบนํา้ มันหอมระเหย
จากการทดลองพบว่าผลการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื ้อรา Colletotrichum gloeosporioides ของ
บรรจุภณ
ั ฑ์แอคทีฟที่เคลือบด้ วยบีแวกซ์ที่มีการเติมนํ ้ามันหอมระเหย พบว่านํ ้ามันหอมระเหยที่ความเข้ มข้ นร้ อย
ละ 8 และ 10 มีแนวโน้ มในการยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อราได้ ดีที่สดุ เนื่องจากระดับความเข้ มข้ นของนํ ้ามันหอม
ระเหยที่ร้อยละ 8 และ 10 บาดแผลการเข้ าทําลายของเชื ้อรา Colletotrichum gloeosporioides ทําลายไม่
ทั้งหมดของผลมะม่วง ยังสามารถวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางความกว้ างของบาดแผลได้ ดังนั้นระดับความเข้ มข้ นนี ้มี
ผลยังยั้งการเจริ ญของเชื ้อรา Colletotrichum gloeosporioides ได้ จากตารางที่ 4 ชี ้ให้ เห็นว่าบาดแผลที่เกิดจาก
เชื ้อรามีความกว้ างของเส้ นผ่านศูนย์กลางมีแนวโน้ มลดลงเมื่อความเข้ มข้ นของนํ ้ามันหอมระเหยเพิ่มขึ ้น คือ ใน 3
และ 5 วัน สํ า หรั บ การทดลองนี ส้ ัง เกตเห็ น ได้ ว่ า นํ า้ มั น หอมระเหยที่ เ พิ่ ม ขึ น้ มี แ นวโน้ มในการต้ า นเชื อ้ รา
Colletotrichum gloeosporioides ได้
Table 4 Diameters of rotten mangoes after storing in paper bags coated with beeswax emulsion
containing the essential oil at different concentrations.
Concentrations of
essential oil (%)
C1*
0
2
4
6
8
10

3 day
11.22±5
5.67±0.49
9.22±1
8.78±0.9
8.44±0.82
5.22±0.71
6.00±0.71

Diameter of rot (mm)a
5 day
32.11±5
32.67±1.53
29.44±3.21
24.67±2.89
33.00±3.61
17.22±1.1
23.33±2.12

7 day
Full
Full
Full
Full
Full
33.00±1.41
49.33±5.03

*C1 uncoated paper bags
a

inoculated with colletrtrichum gloeosporioides

สําหรับผลการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื ้อรา Aspergillus niger และ Lasiodiplodia theobromae
ของบรรจุภณ
ั ฑ์แอคทีฟที่เคลือบนํ ้ามันสูตรผสมระหว่างนํ ้ามันอบเชยและนํ ้ามันยูคาลิปตัสผสมนํ ้ามันเสม็ดขาว
นั้น พบว่าความกว้ างเส้ นผ่านศูนย์กลางบาดแผลของผลมะม่วงที่วดั ได้ เปลี่ยนแปลงไม่มาก รวมถึงถุงกระดาษที่
ไม่เคลือบสารด้ วย ซึง่ อาจจะสันนิษฐานได้ วา่ การปลูกเชื ้อรา Aspergillus niger และ Lasiodiplodia
theobromae ในผลมะม่วงไม่ตดิ เชื ้อทําให้ ไม่สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงได้ ดังภาพในตารางที่ 5
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Table 5 Mangoes after storing in paper bags coated with beeswax emulsion containing the essential
oil at different concentrations.
Day*
Concentrations of
essential oil (%)
3
5
7
C1
uncoated

0

2

4

6

8

10
* inoculated with colletrtrichum gloeosporioides
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สรุ ป
กระดาษเมื่อนํามาเคลือบด้ วยสารเคลือบที่มีการเติมนํ ้ามันหอมระเหยสูตรผสมระหว่างนํ ้ามันอบเชยและ
นํ ้ามันยูคาลิปตัสผสมนํ ้ามันเสม็ดขาว จะทําให้ คณ
ุ สมบัติเชิงกลของกระดาษ ได้ แก่ ดัชนีความต้ านทานแรงดึง
ดัชนีความต้ านทานแรงฉีกขาด ดัชนีความต้ านทานแรงดันทะลุ และการต้ านทานการหักพับ ลดลงเพียงเล็กน้ อย
ทั้งในแนวขนานเครื่ องและแนวขวางเครื่ องของกระดาษ แต่ยงั คงมีความแข็งแรงเพียงพอที่สามารถนํามาพัฒนา
เป็ นถุงบรรจุภณ
ั ฑ์แอคทีฟเพื่อเก็บรักษามะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี ้การเติมนํ ้ามันหอมระเหยสูตรผสม
ลงไปในสารเคลือบยังทําให้ ความสามารถในการต้ านทานการดูดซึมนํ ้าของกระดาษดีขึ ้น
การใช้ ถงุ บรรจุภณ
ั ฑ์แอคทีฟเพื่อเก็บรักษามะม่วงนํ ้าดอกไม้ พบว่าถุงกระดาษที่เคลือบด้ วยสารเคลือบที่
เติมนํ ้ามันหอมระเหยสูตรผสมระหว่างนํ ้ามันอบเชยและนํ ้ามันยูคาลิปตัสผสมนํ ้ามันเสม็ดขาวที่ความเข้ มข้ นของ
นํ ้ามันหอมระเหยร้ อยละ 8 และ 10 สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื ้อรา C. gloeosporioides ได้
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สารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชันของสารให้ กลิ่นสําคัญของใบมะกรูดด้ วยสตาร์ ชถั่วเขียวและ
การปลดปล่ อยที่ค่าพีเอชต่ างกัน
Inclusion Complexes of Aroma Active Compounds of Kaffir Lime Leaves with Mung Bean
Starch and their Release at Various pH Values
ณฐิฒา รอดขวัญ1 และ วรรณี จิรภาคย์กลุ 1*
Natita Rodkwan1 and Wannee Jirapakkul1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกักเก็บของสารให้ กลิ่นสําคัญของใบมะกรูด 3 ชนิด คือ linalool,
citronellal และ citronellol ในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ด้ วยสตาร์ ชถัว่ เขียวและศึกษาผลของค่าพีเอช
ต่อการปลดปล่อยสารให้ กลิ่นจากสารประกอบเชิงซ้ อนที่ได้ โดยวิเคราะห์ ปริ มาณสารให้ กลิ่นที่ถูกกักเก็ บใน
สารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ด้ วยเครื่ อง gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID)
พบว่า linalool, citronellal และ citronellol ถูกกักเก็บในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ได้ 1.21, 0.37, 1.06
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ โดย citronellal มีคา่ การละลายนํ ้าตํ่ามาก จึงทําให้ ถกู กักเก็บในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบ
อินคลูชนั ได้ ตํ่ากว่า linalool และ citronellol อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) นอกจากนั้นการปลดปล่อย
สารให้ กลิ่นจากสารประกอบเชิงช้ อนแบบอินคลูชนั ด้ วยสตาร์ ชถัว่ เขียว พบว่าสารให้ กลิ่นทั้ง 3 ชนิด ที่คา่ พีเอช 9
มีการปลดปล่อยสารให้ กลิ่นสูงกว่าที่คา่ พีเอช 3 และ 7 จากการศึกษานี ้สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการเพิ่มความคง
ตัวและการปลดปล่อยสารให้ กลิน่ จากสารประกอบเชิงซ้ อนได้

ABSTRACT
The objectives of this study were to determine the entrapment of three aroma active
compounds of kaffir lime leaves (linalool, citronellal and citronellol) with mung bean starch and the
effect of pH on the release of those compounds. The result from gas chromatography-flame ionization
detector (GC-FID) analysis showed that linalool, citronellal and citronellol were entrapped at 1.21,
0.37 and 1.06 %, respectively. The entrapment percentage of citronellal was significantly lower
(P ≤ 0.05) due to its low water solubility. Furthermore, alkaline pH had a significant effect (P ≤ 0.05)
on the release of these three aroma compounds from their complexes. At pH 9 aroma compounds
were released at higher amount than those at pH 3 and 7. This study showed that inclusion
complexes could be used for aroma compounds to provide stability and controlled release function of
complexes.
Key Words: inclusion complexes, aroma compound, mung bean starch, pH, kaffir lime leaves, release
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คํานํา
กลิ่นในอาหารเป็ นสิ่งสําคัญที่สามารถบ่งบอกคุณภาพและการยอมรับของผู้บริ โภคได้ แต่เนื่องจากสาร
ให้ กลิ่นเป็ นสารระเหย จึงมีข้อจํากัดในด้ านความคงตัวในสภาวะต่างๆ ตํ่า จึงได้ มีการใช้ เทคนิคเอนแคปซูเลชัน
(encapsulation) เพื่อช่วยเพิ่มความคงตัว ลดการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นจากกระบวนการแปรรู ป และสามารถ
ควบคุมการปลดปล่อยสารให้ กลิ่นในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึง่ การเกิดสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั (inclusion
complexes) เป็ นวิธีหนึ่งในการเอนแคปซูเลชันโดยนิยมใช้ พอลิเมอร์ ชีวภาพที่บริ โภคได้ เช่น สตาร์ ช (starch) มา
เป็ นตัวห่อหุ้มสาร เนื่องจากหาได้ งา่ ย ราคาถูก มีความปลอดภัยในการใช้ เป็ นส่วนผสมอาหาร
สตาร์ ชเป็ นพอลิเมอร์ ที่ประกอบด้ วยพอลิแซคคาไรด์ 2 ชนิด คือ อะไมโลส (amylose) และอะไมโลเพคติน (amylopectin) โดยในสภาวะที่มีลแิ กนด์จะเกิดการเหนี่ยวนําโมเลกุลอะไมโลสที่มีลกั ษณะเฉพาะ สายโซ่
อะไมโลสเดี่ยวจะบิดเป็ นเกลียวม้ วนแบบหมุนวนซ้ าย (left-handed single helix) โดยพันล้ อมรอบโมเลกุล
ลิแกนด์เอาไว้ ซึง่ สารลิแกนด์จะหันด้ านปลายที่มีขั้วออกทางด้ านนอกของสายเกลียว และจับส่วนที่ไม่มีขั้วไว้ ใน
ช่องว่างให้ อยู่ในสภาพสารประกอบเชิงซ้ อน (Itthisoponkul, 2012) จากงานวิจยั ของ Jouquand et al. (2006)
พบว่าสตาร์ ชที่มีปริ มาณอะไมโลสสูงสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ได้ สงู ในงานวิจยั นี ้จึงได้ นํา
สตาร์ ชถัว่ เขียวมาใช้ ในการเกิดสารประกอบเชิงซ้ อนกับสารให้ กลิน่ เนื่องจากสตาร์ ชถัว่ เขียวมีปริ มาณอะไมโลสสูง
คือ 61.98 กรัมต่อสตาร์ ชถัว่ เขียว 100 กรัม (ณัฏฐ์ , 2550)
สารให้ กลิ่นที่นํามาใช้ ในงานวิจยั นี ้เป็ นสารให้ กลิ่นสําคัญในใบมะกรูด 3 ชนิด คือ linalool, citronellal
และ citronellol ในปี 2012 Wongpornchai รายงานสารระเหยในใบมะกรู ดสดวิเคราะห์ด้วยวิธี headspace
SPME-GC-MS มี citronellal 48.20%, citronellol 14.25%, และ linalool 5.13% ซึง่ สารทั้ง 3 ชนิดนี ้พบในใบ
มะกรูดสดในปริ มาณสูงและเป็ นสารให้ กลิ่นสําคัญในใบมะกรูด โดยสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Jirapakkul et al.
(2013) ซึง่ ศึกษาสารให้ กลิ่นในใบมะกรูดสดด้ วยวิธี Aroma Extract Dilution Analysis (AEDA) พบว่า linalool,
citronellal, citronellol เป็ นสารให้ กลิ่นที่สําคัญในใบมะกรู ดเช่นเดียวกัน โดยในงานวิจัยนีน้ อกจากการศึกษา
สารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ของสตาร์ ชถัว่ เขียวกับสารให้ กลิน่ แล้ วยังศึกษาการปลดปล่อยสารให้ กลิ่นทั้ง 3
ชนิด ออกจากสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ในสภาวะที่มีค่าพีเอชแตกต่างกัน เนื่องจากพีเอชมีผลต่อการ
ทําลายโครงสร้ างของสารประกอบเชิงซ้ อน ดังนั้นจึงได้ ทําการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกใช้ สภาวะการ
ปลดปล่อยสารให้ กลิน่ ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ อย่างเหมาะสม

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. สารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชันของสตาร์ ชถั่วเขียวกับสารให้ กลิ่น
1.1 การเตรี ยมสารประกอบเชิงซ้ อนอินคลูชันของสตาร์ ชถั่วเขียวกับสารให้ กลิ่น
นําสตาร์ ชถัว่ เขียวทางการค้ ากระจายตัวในนํ ้ากลัน่ (0.8 %, w/v) จากนั้นนําเข้ าเครื่ องรี ทอร์ ตที่
อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ลดอุณหภูมิลงโดยใช้ อ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที เติมสารให้ กลิ่นทั้ง 3 ชนิด คือ linalool, citronellal และ citronellol ในปริ มาณที่
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัง่ โมง ปิ ดอ่างควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้
เท่ากันคือ 0.4 % จากนั้นคงไว้ ที่อณ
อุณหภูมิลดลงอย่างช้ าๆ ทิ ้งไว้ ประมาณ 18 ชัว่ โมง เพื่อให้ สตาร์ ชถัว่ เขียวและสารให้ กลิ่นเกิดเป็ นสารประกอบ
833
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เชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั โดยการตกตะกอน จากนั้นนําไปปั่ นเหวี่ยงที่ 12,000 xg เป็ นเวลา 20 นาที และ นําส่วน
ของสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ไปทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) โดยใส่ต้ แู ช่แข็ง -40 องศา
เซลเซี ยส จากนั้นนํ าตัวอย่างใส่ถาดและวางในตัวเครื่ องเปิ ด vacuum เพื่ อให้ ระบบเป็ นสูญญากาศ ใช้ เวลา
ประมาณ 8 ชัว่ โมงในการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง จากนั้นคํานวณผลผลิตร้ อยละ (% yield) ของสารประกอบ
เชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ที่ได้ โดยคํานวนจากสารประกอบเชิงซ้ อนที่ผ่านการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็งต่อปริ มาณของ
สตาร์ ชถัว่ เขียวที่ใช้ เริ่ มต้ นและเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตอ่ ไป (Tapanapunnitikul et al., 2008)
1.2 การสกัดสารให้ กลิ่นออกจากสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชัน
ทําการล้ างผิวสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ที่ได้ จากข้ อ 1.1 เพื่อกําจัดสารให้ กลิ่นที่เกาะ
บริ เวณผิวภายนอกออก ล้ างผิวโดยใช้ เฮกเซน 4 มิลลิลิตรต่อสารประกอบเชิงซ้ อน 100 กรัม เขย่าด้ วยเครื่ องกวนสาร
แบบแม่เหล็ก 20 นาทีแล้ ววางทิ ้งไว้ ให้ แห้ งใน fume hood จากนั้นนําส่วนของสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั
50 มิลลิกรัม ผสมสารละลาย 1% โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 มิลลิลิตร และสารละลาย internal standard (2undecanol) จากนั้นวางบนเครื่ องกวนสารแบบแม่เหล็ก 30 นาที แล้ วเติมสารละลายเฮกเซน 3 มิลลิลิตร แล้ ว
เขย่าต่อด้ วยเครื่ องกวนสารแบบแม่เหล็ก 30 นาที ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ดูดส่วนสารละลายเก็บไว้ โดยทําการสกัดด้ วย
สารละลายเฮกเซนทั้งหมด 3 ครั้ง

เทสารที่สกัดได้ ผ่านโซเดียมซัลเฟตปราศจากนํ ้าเพื่อกํ าจัดความชืน้ เก็บ

ตัวอย่างในขวดแก้ วสีชาเพื่อใช้ วิเคราะห์ตอ่ ไป
1.3 การวิเคราะห์ ปริมาณสารให้ กลิ่นที่ถูกกักเก็บในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชัน
วิเคราะห์ปริ มาณของตัวอย่างที่สกัดได้ จากข้ อ 1.2 จํานวน 1 ไมโครลิตรด้ วยเครื่ อง gas
chromatography-flame ionization detector (GC-FID) เพื่อคํานวณปริ มาณของสารให้ กลิ่นที่ถกู กักเก็บใน
สารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั โดยใช้ สภาวะของเครื่ องแบบ splitless mode ตั้งอุณหภูมิของ inlet ที่ 250
องศาเซลเซียส ก๊ าซฮีเลียม เป็ น carrier gas ที่อตั ราการไหลคงที่ที่ 1 มิลลิลติ ร/นาที แยกสารด้ วยแคปิ ลารี คอลัมน์
ชนิด HP-5 ยาว 30 เมตร เส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.32 มิลลิเมตร ชั้นเคลือบหนา 0.25 ไมโครเมตร โดยตั้งอุณหภูมิ
เริ่ มต้ นที่ 40 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ ้นด้ วยอัตรา 5 องศาเซลเซียส/นาที จนอุณหภูมิถึง 180 องศาเซลเซียส จากนั้น
เพิ่มอุณหภูมิจนถึง 250 องศาเซลเซียส และคงไว้ ที่อณ
ุ หภูมินี ้เป็ นเวลา 5 นาที ระบุสารให้ กลิ่นแต่ละชนิดโดย
เปรี ยบเทียบกับค่า retention time (RI) และเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานของสารให้ กลิ่นชนิดนั้นๆ คํานวณหา
ปริ มาณสารโดยการเปรี ยบเทียบพื ้นที่ใต้ พีคของสารให้ กลิ่นแต่ละชนิดกับพื ้นที่ใต้ พีคของสาร internal standard
ที่ทราบความเข้ มข้ นแน่นอน และรายงานเป็ นความเข้ มข้ นสัมพัทธ์ ของสารให้ กลิ่นชนิดนั้นๆ ต่อนํ ้าหนักตัวอย่าง
(ไมโครกรัมต่อกรัม; ppm)
2. ผลของค่ าพีเอชต่ อการปลดปล่ อยสารให้ กลิ่นออกจากสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชัน
การวิเคราะห์ผลของค่าพีเอชต่อการปลดปล่อยสารให้ กลิ่นออกจากสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ที่
แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 3, 7, และ 9 ด้ วยเทคนิค Headspace Solid Phase Micro Extraction (SPME) โดยนํา
สารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ที่ล้างผิวแล้ ว จํานวน 10 มิลลิกรัม เติม internal standard 15 ไมโครลิตร เติม
สารละลายบัฟเฟอร์ ซิตริ กพีเอช 3 หรื อสารละลายบัฟเฟอร์ ฟอสเฟตพีเอช 7และ 9 ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้น
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ดูดสารละลายมา 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดแก้ ว (vial) 20 มิลลิลิตร แล้ วเติมสารละลายบัฟเฟอร์ ซิตริ กหรื อ
สารละลายบัฟเฟอร์ ฟอสเฟต 4 มิลลิลิตร ให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้
adsorption ด้ วยไฟเบอร์ ชนิด DVB/CAR/PDMS เป็ นเวลา 10 นาที แล้ วนําไป desorption ที่เครื่ อง gas
chromatography-flame ionization detector (GC-FID) เป็ นเวลา 10 นาที สภาวะการทดลองดังข้ อ 1.3
3. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ทําการทดลอง 3 ซํ ้า วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) วิเคราะห์
ข้ อ มูล โดยวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) ที่ ร ะดับ นัย สํ า คัญ p ≤ 0.05 เปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย โดยใช้ วิ ธี
Dancan’ s multiple range test

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การวิเคราะห์ ปริมาณสารให้ กลิ่นที่ถูกกักเก็บในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชัน
สารให้ กลิ่นสําคัญในใบมะกรูด 3 ชนิด คือ linalool, citronellal และ citronellol โดย linalool มีลกั ษณะ
กลิ่นหวานคล้ ายดอกไม้ citronellal มีลกั ษณะกลิ่นซิตรัส กลิ่นเขียว กลิ่นใบมะกรู ด และ citronellol มีลกั ษณะ
กลิ่นใบมะกรู ดสด กลิ่นซิตรัส (Jirapakkul, 2013) โดยสารให้ กลิ่นทัง้ 3 ชนิด เมื่อนํามาเตรี ยมเป็ นสารประกอบ
เชิ ง ซ้ อ นอิ น คลูชัน กับ สตาร์ ช ถั่ว เขี ย ว พบว่ า % yield ของสารประกอบเชิ ง ซ้ อ นอิ น คลูชัน มี ค่า เท่ า กับ 32.68
เปอร์ เซ็นต์ เมื่อทําการสกัดเพื่อวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณของสารให้ กลิ่นที่สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้ อนแบบ
อิ น คลูชัน ด้ ว ยสตาร์ ช ถั่ว เขี ย วได้ โ ดยเครื่ อ ง GC-FID แสดงดัง Figure 1 ความเข้ ม ข้ น สัม พัท ธ์ ข อง linalool,
citronellal และ citronellol มีคา่ เท่ากับ 12,415, 3,767, 10,546 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลําดับ
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Figure 1 Chromatogram of aroma compounds entrapment in mung bean starch. (A) linalool, (B)
citronellal, (C) citronellol and (D) internal standard.
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เมื่อเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์ของสารให้ กลิ่นทั้ง 3 ชนิด ที่ถกู กักเก็บในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั พบว่า
linalool, citronellal และ citronellol ถูกกักเก็บในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ได้ 1.21, 0.37 และ 1.06
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ โดย citronellal ถูกกักเก็บในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ได้ ตํ่ากว่า linalool และ
citronellol อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ดังแสดงใน Figure 2 ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าการละลายนํ ้าของ
linalool, citronellal และ citronellol พบว่ามีค่าการละลายนํ ้า 1.336, 0.038, 0.322 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ (Cal, 2006) โดยค่าการละลายนํ ้าของ citronellal มีคา่ ตํ่ากว่า linalool และ citronellol จึงทําให้ ถกู
กักเก็บในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ได้ ตํ่าเนื่องจากสารต้ องมีปริ มาณมากพอที่จะเหนี่ยวนําให้ เกิดเป็ น
สารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Tapanapunnitikul (2008) ที่ได้ ทําการเตรี ยม
สารประกอบเชิงซ้ อนอินคลูชนั กับสาร 4 ชนิด คือ limonene, cymene, thymol และ menthone โดยพบว่า
limonene และ cymene เป็ นสารที่มีคา่ การละลายนํ ้าตํ่าจึงทําให้ ถกู กักเก็บได้ น้อยกว่า 1 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่
thymol และ menthone เป็ นสารที่มีค่าการละลายนํ ้าสูงกว่าจึงถูกกักเก็บได้ มากกว่า คือ 5.8, 10.4 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ โดยเปอร์ เซ็นต์การกักเก็บสารที่ได้ คอ่ นข้ างตํ่าแต่เนื่องจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั
เป็ นการกักการสารไว้ ภายในโมเลกุลของอะไมโลสจึงอาจจะทําให้ มีความคงทนและสามารถเก็บได้ นานมากขึ ้น
ซึง่ อาจเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษานาน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสําเร็ จรูป
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Figure 2 Entrapment of aroma compounds with mung bean starch. a and b indicate significant
differences between the samples ( P ≤ 0.05)
2. การศึกษาผลของค่ าพีเอชต่ อการปลดปล่ อยสารให้ กลิ่นออกจากสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชัน
การศึ ก ษาผลของค่ า พี เ อชต่ อ การปลดปล่ อ ยสารให้กลิ่ น ทั้ง 3 ชนิ ด คื อ linalool, citronellal และ
citronellol โดยศึกษาสภาวะการปลดปล่อยที่คา่ พีเอชแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 3, 7, และ 9 โดยใช้ เทคนิค
Headspace Solid Phase Micro Extraction (SPME) พบว่าที่คา่ พีเอชต่างกันมีผลทําให้ การปลดปล่อยสารให้
กลิ่นออกจากสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั แตกต่างกัน โดยค่าพีเอชในช่วงด่างสารให้ กลิ่นแต่ละชนิดจะมี
การปลดปล่อยออกมามากขึ ้น
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Figure 3 Effect of pH on aroma compounds release from the complex at pH 3, 7, 9 (A) linalool, (B)
citronellal, (C) citronellol. a and b indicate significant differences between the samples ( P ≤ 0.05)
เมื่อพิจารณาที่คา่ พีเอช 3 และ 9 ของสารให้ กลิ่นทั้ง 3 ชนิด พบว่า linalool มีการปลดปล่อยออกจาก
สารประกอบเชิ ง ซ้อนแบบอิ น คลู ชั น 2,044 และ 3,431 ไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม ตามลํ า ดับ citronellal มี ก าร
ปลดปล่อยออกจากสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั 287 และ 2,983 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลําดับ และ
citronellol มีการปลดปล่อยออกจากสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั 2,032 และ 5,404 ไมโครกรัมต่อกรัม
ตามลําดับ ดัง Figure 3 ซึง่ เมื่อค่าพีเอชสูงขึ ้นมีผลทําให้ การปลดปล่อยของสารให้ กลิ่นมากขึ ้น โดยสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Szejtli and Bankyelod (1975) ทําการทดลองสารประกอบเชิงซ้ อนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวด้ วยอะ
ไมโลสและไซโคลเด็กซ์ทริ น พบว่าการใช้ สารละลายด่างมีผลทําให้ พนั ธะไฮโดรเจนระหว่างเกลียวของอะไมโลส
(helices) เกิ ดการแตกออกทํ าให้ สารที่ ถูกกักเก็ บไว้ ภายในโครงสร้ างของเกลียวของอะไมโลสถูกปลดปล่อ ย
ออกมาได้ มากขึน้ แต่อ ย่า งไรก็ ต ามจะเห็นได้ ว่า citronellal มี ปริ ม าณการปลดปล่อ ยออกจากสารประกอบ
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เชิงซ้ อนได้ ในปริ มาณที่ใกล้ เคียงกับ linalool แม้ ว่าจะมีปริ มาณการกักเก็บที่ตํ่ากว่า โดยที่ค่าพีเอชเป็ นด่างมีการ
ปลดปล่อยสารออกมาได้ มาก อาจเนื่องจากพันธะของ citronellal กับโครงสร้ างสตาร์ ชถูกสลายได้ มาก จึงถูก
ปลดปล่อยออกมาได้ สงู

สรุ ป
สารให้ กลิน่ สําคัญในใบมะกรูดทั้ง 3 ชนิด คือ linalool, citronellal และ citronellol สามารถถูกกักเก็บใน
สารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั กับสตาร์ ชถัว่ เขียวได้ โดยสารให้ กลิ่นแต่ละชนิดถูกกักเก็บในปริ มาณที่ตา่ งกัน
โดยสารให้ กลิ่นที่มีค่าความสามารถในการละลายนํ ้าสูงมีค่าการกักเก็บในสารประกอบเชิงซ้ อนแบบอินคลูชนั ได้
มากกว่าสารให้ กลิ่นที่ละลายนํ ้าได้ ตํ่า ส่วนการปลดปล่อยสารให้ กลิ่นออกจากสารประกอบเชิงซ้ อนที่ค่าพีเอช
แตกต่างกัน พบว่าเมื่อค่าพีเอชสูงขึ ้นสารให้ กลิ่นมีแนวโน้ มปลดปล่อยออกมาได้ มากขึ ้น จากการศึกษานี ้สามารถ
ใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับการปรับปรุงความคงตัวของสารให้ กลิ่นและสามารถเลือกใช้ สภาวะในการปลดปล่อยสารให้
กลิน่ ได้ อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร
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การยับยัง้ เชือ้ จุลินทรีย์ปนเปื ้ อนในห้ องนํา้ สาธารณะด้ วยนํา้ มันหอมระเหยพลู นํา้ มันหอมระเหย
พลูผสมกับนํา้ มันหอมระเหยจากสมุนไพร และสูตรผสมนํา้ มันหอมระเหยที่มีนํา้ มันหอมระเหย
พลูเป็ นองค์ ประกอบหลัก
Antimicrobial Activities of Betel Oil, Mixed Betel Oil with Herbal Essential oil, Essential Oils Recipe
Contained Betel Oil as Main Ingredient against Microorganism Contaminated in Public Toilets
ลลิตา คชารั ตน์ 1 ประภัสสร รักถาวร1* อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ1 และเกสรี กลิน่ สุคนธ์ 1
Lalita Khacharat 1, Prapassorn rugthaworn1*, Udomlak sukatta1 and Ketsaree Klinsukhon1

บทคัดย่ อ
การศึกษาฤทธิ์ยบั ยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ปนเปื อ้ นในห้ องนํ ้าสาธารณะ ด้ วยนํ ้ามันหอมระเหยพลู และสูตรผสม
นํ ้ามันหอมระเหยพลูกบั นํ ้ามันหอมระเหยสมุนไพร 4 ชนิด ได้ แก่ กานพลู ลาเวนเดอร์ ยูคาลิปตัส และทีทรี กับเชื ้อ
แบคทีเรี ยจํานวน 9 สายพันธุ์, เชื ้อรา จํานวน 7 สายพันธุ์ และเชื ้อยีสต์จํานวน 1 สายพันธุ์ พบว่า สูตรผสมนํ ้ามัน
พลูกบั นํ ้ามันทั้ง 4 ชนิด มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ใช้ ทดสอบทุกชนิดได้ ดี จึงคัดเลือกนํ ้ามันหอม
ระเหยที่มีกลิน่ หอมมาใช้ เป็ นส่วนผสมในสูตรร่ วมกับนํ ้ามันหอมระเหยพลู โดยอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมคือ พลู :
กานพลู : ลาเวนเดอร์ : ยูคาลิปตัส เท่ากับ 5:1:2:2 มีคา่ ความเข้ มข้ นตํ่าสุดในการยับยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ใช้ ทดสอบ
ทุกชนิดเท่ากับ 128 - 4,096 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสูตรผสมนํ ้ามันหอม
ระเหยด้ วยเครื่ อง GC-MS พบ 1,8-ซินีออล, ลินาโลออล, ไอโซยูจีนอล , ยูจีนอล และสูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหย
ที่ได้ มีศกั ยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยบั ยั้งเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ในห้ องนํ ้าสาธารณะต่อไป

ABSTRACT
Antimicrobial activity of betel oil, and 4 mixed oil: betel and clove oil, betel and lavender oil,
betel and eucalyptus oil, betel and tea tree oil against microorganism contaminated in public toilets
consist of 9 bacteria, 7 fungal and 1 yeast strains were evaluated. The result showed that betel oil and
all of 4 mixed showed high efficacy to inhibit all tested microbes. Essentials oil with good scent were
selected to mix in essential oils recipe contained betel oil. The optimal ratio of essential oils recipe
consists of betel oil: clove oil: lavender oil: eucalyptus oil at ratio 5:1:2:2. The minimum inhibitory
concentrations of essential oils recipe against all tested microbes were 128 - 4,096 μg/ml. Analysis of
oil composition using GC-MS showed that 1,8-cineole, linalool, isoeugenol and eugenol were the main
compositions of essential oils recipe . These results show that essential oils recipe contained betel oil
as main ingredient provided a good potential to develop antimicrobial products to control
microorganism contaminated in public toilets.
Key Words: betel oil, antimicrobial activity, essential oils, public toilets
Corresponding author; e-mail address: aappsr@ku.ac.th
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คํานํา
ปั จจุบนั ในชีวิตประจําวันต้ องมีการติดต่อสัมพันธ์กนั อยูเ่ ป็ นประจําทุกวัน ในขณะเดียวกัน รอบๆ ตัวเรา
ทุกๆ ที่ ทั้งในบ้ านและนอกบ้ าน ล้ วนพบเจอจุลนิ ทรี ย์อยูต่ ลอดเวลา ดังนั้น เราจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงจุลนิ ทรี ย์
เหล่านี ้ได้ อย่างไรก็ดี จุลนิ ทรี ย์เองก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีทั้งชนิดที่ก่อประโยชน์และก่อโทษ ด้ าน
การก่อโทษที่เห็นได้ ชดั เจนคือเชื ้อโรคชนิดต่างๆ ในชีวิตประจําวันแต่ละวันมีการสัมผัสกับเชื ้อโรคตลอดเวลาหาก
ไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินกิจกรรมในที่สาธารณะ เช่น ห้ องนํ ้าสาธารณะ ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะ
ได้ รับเชื ้อโรค จุดที่พบเชื ้อโรคในห้ องนํ ้ามากที่สดุ ได้ แก่ พื ้นห้ องนํ ้า โถสุขภัณฑ์ ก๊ อกนํ ้า อ่างล้ างมือรวมทั้งบริ เวณ
โดยรอบ ลูกบิดหรื อกลอนประตูห้องนํ ้า เชื ้อโรคที่พบปนเปื อ้ นในห้ องนํ ้าสาธารณะที่จดั อยูใ่ นกลุม่ ที่ทําให้ ท้องเสียอยู่
เสมอได้ แก่ เชื ้อ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Salmonella
choleraesuis เป็ นต้ น (ประภัสสร และคณะ, 2553) การติดเชื ้อจากห้ องนํ ้าสาธารณะจึงเป็ นเรื่ องที่พบได้ อยูเ่ สมอ
ใบพลูมีนํ ้ามันหอมระเหย (Betel oil)ประมาณ 0.8-1.8 % โดยปริ มาตรต่อนํ ้าหนัก ประกอบด้ วยสารยูจีนอล และ
เซสควิเทอร์ ปีน โดยพบว่า สารสกัดจากใบพลูมีฤทธิ์ยบั ยั้งเชื ้อราที่เป็ นสาเหตุของกลากเกลื ้อนหลายชนิด (วันดี,
2538) นํ ้ามันพลูมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื ้อราได้ ดีกว่าสารสกัดพลู ทั้งนี ้อาจเกิดจากสารสําคัญของนํ ้ามันพลูสง่ ผล
ต่อการเจริ ญเติบโตของเชื ้อราได้ ดี เกิดจากสารสําคัญกลุม่ ยูจีนอล และชาวิเบททอล อะซิเตท ซึง่ เป็ นสารที่มีฤทธิ์
ยับยั้งเชื ้อแบคทีเรี ย และเชื ้อราได้ หลายชนิด (ประภัสสร และคณะ, 2553)
เชื อ้ จุ ลิ นทรี ย์ ในห้ องนํ า้ สาธารณะถื อเป็ นภัยใกล้ ตัวที่ ต้ องระมัดระวังเพื่ อสุขอนามัยที่ ดี งานวิ จัยนี จ้ ึ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษานํ ้ามันหอมระเหยที่เหมาะจะนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื ้อในห้ องนํ ้าสาธารณะ ซึ่งนํ ้ามันหอม
ระเหยจากใบพลูมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื ้อแบคทีเรี ย และเชื ้อราได้ ดี แต่กลิ่นของนํ ้ามันพลูมีข้อจํากัดในการใช้ เพราะมีกลิ่นฉุน
ของสมุนไพรที่คอ่ นข้ างแรง วิธีที่จะลดกลิ่นฉุนของนํ ้ามันพลู คือการนํานํ ้ามันพลูมาผสมกับนํ ้ามันหอมระเหยชนิดอื่น เพื่อ
ลดปริ มาณการใช้ นํ ้ามันพลูในผลิตภัณฑ์ลง แต่ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ยงั คงเดิม

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การทดสอบฤทธิ์ในการยับยัง้ เชือ้ จุลินทรี ย์ของนํา้ มันหอมระเหยพลูและนํา้ มันหอมระเหยผสม
ระหว่ างนํา้ มันหอมระเหยพลูผสมกับนํา้ มันหอมระเหยจากสมุนไพร
ทําการสกัดนํ ้ามันหอมระเหยจากใบพลู, กานพลู และทีทรี โดยการกลัน่ ด้ วยวิธีต้ม (Water Distillation)
ตามวิธีการของอุไรวรรณ และคณะ (2547) นํ ้ามันหอมระเหยยูคาลิปตัส และลาเวนเดอร์ จากบริ ษัท อุตสาหกรรม
เครื่ องหอมไทย-จีน ทําการทดสอบฤทธิ์ยบั ยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ของนํ ้ามันหอมระเหยพลู และนํ ้ามันหอมระเหยผสม
ระหว่างนํ ้ามันหอมระเหยพลูกบั นํ ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรชนิดอีก 4 ชนิดที่ผ่านการทดสอบความพึงพอใจ
จากผู้ทดสอบ ได้ แก่ กานพลู, ยูคาลิปตัส, ลาเวนเดอร์ และทีทรี ในอัตราส่วน 1:1 โดยปริ มาตรต่อปริ มาตร เพื่อ
ยับยั้งเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่พบในห้ องนํ ้าสาธารณะ ได้ แก่ เชื ้อแบคทีเรี ยจํานวน 10 สายพันธุ์ (ประภัสสร และคณะ, 2553) คือ
Staphylococcus aureus DMST 8840, Salmonella epidermidis DMST 15505, Escherichia coli TISTR
780, Salmonella Typhimurium TISTR 292, Pseudomonas aeruginosa TISTR 781, Shigella flexneri
DMST 4423, Klebsiella pneumonia DMST 8216, Proteus mirabilis DMST 8212, Vibrio cholera DMST
15778 และ Bacillus cereus TISTR 687 เชื ้อราจํานวน 7 สายพันธุ์ คือ Aspergillus niger TISTR 3245,
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Aspergillus flavus TISTR 3366, Penicillium sp. TISTR 3046, Cladosporium cladosporioides TISTR
3286, Chaetomium globosum TISTR 3093, Rhizopus oligosporus TISTR 3301, Curvularia lunata TISTR
3289 และเชื ้อยีสต์จํานวน 1 สายพันธุ์ คือ Candida albicans TISTR 5779 ทดสอบฤทธิ์ยบั ยั้งเชื ้อแบคทีเรี ย
และเชื ้อยีสต์ โดยวิธี Disc Diffusion method (Mcginnis et al., 1996) และทําการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื ้อราด้ วยวิธี
Contact assay (Alvarez-Castellanos et al., 2001)
2. การตรวจหาค่ าความเข้ มข้ นตํ่าสุดในการยับยัง้ เชือ้ จุลินทรี ย์ของนํา้ มันหอมระเหยพลูและสูตรผสม
นํา้ มันหอมระเหยที่มีนํา้ มันหอมระเหยพลูเป็ นองค์ ประกอบหลัก
วิเคราะห์ หาค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดของนํ า้ มันหอมระเหยพลู และสูตรผสมนํ า้ มันหอมระเหยที่ ได้ รั บ
คะแนนความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งประกอบด้ วย นํ า้ มันหอมระเหยพลู : กานพลู : ลาเวนเดอร์ : ยูคาลิปตัส ใน
อัตราส่วน 5: 1: 2: 2 โดยปริ มาตรต่อปริ มาตร ในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ย เชื ้อรา และเชื ้อยีสต์
ที่พบในห้ องนํ ้าสาธารณะ ด้ วยวิธี Microdilution Test (CLSI, 2012) โดยความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 65,536 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร และเจือจางสารทดสอบด้ วยวิธี Two-Fold Dilution จนมีระดับความเข้ มข้ นสุดท้ ายเท่ากับ 16,384,
8,192, 4,096, 2,048, 1,024, 512, 256, 128, 64, 32,16, 8 ไมโครกรั มต่อมิลลิลิตร และตรวจสอบการยับยั้ง
การเจริ ญของเชื ้อ วิธี Resazurin Microtiter Assay Plate Method (Rahman et al., 2004)
3. วิเคราะห์ หาปริมาณสารองค์ ประกอบหลักของนํา้ มันหอมระเหย โดยวิธีแก๊ สโครมาโทรกราฟฟี่ /
แมสสเปคโทรเมทรี (Gas Chromatography/Mass Spectrometry; GC-MS)
วิเคราะห์องค์ประกอบหลักของนํ ้ามันหอมระเหยพลู และสูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหยที่มีนํ ้ามันหอมระเหย
พลู เ ป็ นส่ ว นผสมหลั ก โดยวิ ธี แ ก๊ สโครมาโทรกราฟฟี่ /แมสสเปคโทรเมทรี (Gas Chromatography/Mass
Spectrometry; GC-MS รุ่น QP5050A, Shimazu, Japan) ทําการวิเคราะห์ตามวิธีของ Sarrou et al.(2013)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การทดสอบฤทธิ์ในการยับยัง้ เชือ้ จุลินทรี ย์ของนํา้ มันหอมระเหยพลูและนํา้ มันหอมระเหยผสม
ระหว่ างนํา้ มันหอมระเหยพลูผสมกับนํา้ มันหอมระเหยจากสมุนไพร
จากการทดสอบฤทธิ์ยบั ยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ของนํ ้ามันหอมระเหยพลูและนํ ้ามันหอมระเหยพลูผสมกับนํ ้ามัน
หอมระเหยจากสมุนไพรอี ก 4 ชนิ ด ที่ ผ่านการทดสอบความพึงพอใจจากผู้ทดสอบ ได้ แก่ นํ า้ มันหอมระเหย
กานพลู, ยูคาลิปตัส, ลาเวนเดอร์ และทีทรี ในการยับยั้งเชื ้อแบคทีเรี ยที่พบในห้ องนํ ้าสาธารณะ 10 สายพันธุ์
พบว่า นํ ้ามันหอมระเหยพลูและนํ ้ามันหอมระเหยพลูผสมกับนํ ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเจริ ญของเชื ้อแบคทีเรี ยที่พบในห้ องนํ ้าสาธารณะ โดยนํ ้ามันหอมระเหยผสมระหว่างนํ ้ามันหอมระเหยพลู และ
นํา้ มันหอมระเหยชนิดต่างๆ มี ประสิทธิ ภาพในการยับยั้งเชือ้ แบคทีเรี ยที่ใช้ ทดสอบได้ ดีกว่าการใช้ นํา้ มันหอม
ระเหยพลูอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) (Table1) ยกเว้ นการยับยั้งเชื ้อ S. aureus และเชื ้อ Vibrio
cholerae นํ ้ามันหอมระเหยพลูมีประสิทธิ ภาพในการยับยั้งเชื ้อแบคทีเรี ยทั้งสองสายพันธุ์นี ้ได้ ดีกว่านํ ้ามันหอม
ระเหยพลูผสมกับนํ ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าเชื ้อทั้งสองสายพันธุ์นี ้มีความไวต่อนํ ้ามันหอม
ระเหยพลูสงู กว่านํ ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรอีก 4 ชนิด ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Hoque et al. (2011) ว่า
สารสกัดจากพลูมีประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus และเชื ้อ Vibrio cholerae ได้ ดี และนํ ้ามันหอมระเหย
พลูและนํ ้ามันหอมระเหยพลูผสมไม่มีความแตกต่างกันในการยับยั้งเชื ้อยีสต์ Candida albican (P>0.05)
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Table 1 Antimicrobial activity of betel oil and mixed betel oil with herbal essential oil against
microorganism contaminated in public toilets.

Types of Microorganism
Bacteria
Staphylococcus aureus DMST 8840
Staphylococcus epidermidis DMST 15505
Escherichai coli TISTR 780
Salmonella Typhimurium TISTR 292
Pseudomonas aeruginosa TISTR 781
Shigella flexneri DMST 4423
Klebsiella pneumoniae DMST 8216
Proteus mirabilis DMST 8212
Vibrio cholerae DMST 15778
Bacillus cereus TISTR 687
Yeast
Candida albican TISTR 5779 ns
-d

Betel oil

Inhibition zone (mm)
betel oil and betel oil and betel oil and
clove oil
eucalyptus lavender oil
oil

betel oil and
tea tree oil

33.00+1.73a
21.33+1.53c
17.33+1.15b
17.33+1.15c
6.00+0.00d
7.67+0.58d
19.00+1.00c
12.67+0.58d
38.00+0.00a
21.67+0.58d

22.33+0.58c
26.00+1.73b
18.67+0.67b
19.67+0.58b
10.00+0.01c
8.00+0.41d
22.33+1.15b
14.33+0.58c
21.33+1.53d
28.33+1.53c

26.67+2.31b
27.00+1.73b
17.67+1.53b
19.67+1.15b
12.67+1.15b
14.00+0.71b
22.33+1.53b
16.00+0.58b
20.33+1.15d
32.00+1.73b

19.00+1.00d 28.00+1.77b
32.00+1.00a 29.33+1.53ab
19.33+1.15b 26.00+1.00a
18.67+1.15bc 24.67+1.53a
11.67+0.58b 14.00+1.00a
11.67+0.71c 16.33+0.71a
27.00+1.73a 23.33+0.58b
11.33+0.58e 19.67+0.58a
29.67+0.58b 24.33+1.15c
36.67+1.53a 35.00+1.00a

38.00+0.01

44.67+1.73

42.33+2.31

39.67+1.53

39.00+1.00

Means ± standard deviation (SD). Different letters in the same row indicated significant differences (P < 0.05).

ns

no significant differences (p > 0.05)

ผลการยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อราที่พบในห้ องนํ ้าสาธารณะจํานวน 7 สายพันธุ์ของนํ ้ามันหอมระเหยพลูและ
นํ ้ามันหอมระเหยพลูผสม พบว่านํ ้ามันหอมระเหยผสมระหว่างนํ ้ามันหอมระเหยพลู และนํ ้ามันหอมระเหยอีก 4 ชนิด
มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื ้อรา Cha. globosum , Cla. cladosporioides และ Cur. lunata ได้ ดีกว่าการใช้ นํ ้ามันหอม
ระเหยพลูชนิดเดียวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับการยับยั้งเชื ้อ A. niger และ Penicillium sp. นํ ้ามัน
หอมระเหยผสมระหว่างพลูและกานพลู, พลูและยูคาลิปตัส, พลูและลาเวนเดอร์ ยับยั้งเชื ้อได้ ดีกว่าการใช้ นํ ้ามัน
หอมระเหยพลูเพียงชนิดเดียว ส่วนฤทธิ์ในการยับยังเชื ้อ A. flavus นํ ้ามันหอมระเหยผสมระหว่างพลูและกานพลู,
พลูและยูคาลิปตัส ยับยั้งเชือ้ ได้ ดี และการยับยั้งเชื ้อ R. microsporus นํา้ มันหอมระเหยพลูผสมมีฤทธิ์ ในการ
ยับยั้งเชื ้อนี ้ได้ ไม่แตกต่างจากการใช้ นํ ้ามันหอมระเหยพลูชนิดเดียว (p>0.05) (Table 2)
ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่พบในห้ องนํ ้าสาธารณะ พบว่า เมื่อนํานํ ้าหอมระเหยชนิด
ต่างๆ มาผสมกับนํ ้ามันหอมระเหยพลู นํ ้ามันหอมระเหยพลูผสมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ที่พบในห้ องนํ ้า
สาธารณะได้ ดี เพื่อลดการใช้ นํ ้ามันพลูซงึ่ เป็ นนํ ้ามันที่มีกลิ่นฉุนของสมุนไพรที่ค่อนข้ างแรง ดังนั้นจึงทําการคัดเลือก
สูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหยพลู จากผลความพึงพอใจของผู้ทดสอบมาเพื่อใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยบั ยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์
ในห้ องนํ ้าสาธารณะต่อไป โดยสูตรที่ได้ รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ อัตราส่วนการผสม พลู:กานพลู:ยูคา
ลิปตัส:ลาเวนเดอร์ เท่ากับ 5:1:2:2
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Table 2 Antifungal activity of betel oil and mixed betel oil with herbal essential oil against fungi
contaminated in public toilets.

Types of Fungus

Betel oil

Aspergillus niger TISTR 3245
Aspergillus flavus TISTR 3366
Penicillium sp. TISTR 3046
Cladosporium cladosporioides TISTR 3286
Chaetomium globosum TISTR 3093
Rhizopus microsporus TISTR 3301
Curvularia lunata TISTR 328)

57.06+1.90bc
48.82+1.93c
6.82+3.52b
22.62+2.92c
14.89+3.30d
62.96+1.81ab
43.33+1.86e

a-d

betel oil and
clove oil
61.96+1.90ab
65.29+1.44a
19.32+2.78a
39.29+3.91b
31.91+3.30c
57.78+3.44b
67.04+2.95a

Antifungal index (%)
betel oil and betel oil and betel oil and
eucalyptus oil lavender oil tea tree oil
64.42+3.01a 59.51+2.33ab 53.99+3.08c
57.06+1.44b 50.00+3.47c 50.00+2.66c
20.45+3.52a 21.59+3.05a 12.50+2.78b
35.71+2.26b 41.67+2.92b 67.86+3.91a
53.19+2.64ab 54.26+1.70a 40.43+3.30bc
64.44+2.81a 65.93+2.30a 67.04+2.18a
52.59+2.69d 55.56+1.41c 58.89+1.86b

Means ± standard deviation (SD). Different letters in the same row indicated significant differences (P < 0.05).

2. การตรวจหาค่ าความเข้ มข้ นตํ่าสุดในการยับยัง้ เชือ้ จุลินทรี ย์ของนํา้ มันหอมระเหยพลูและสูตรผสม
นํา้ มันหอมระเหยที่มีนํา้ มันหอมระเหยพลูเป็ นองค์ ประกอบหลัก
จากการหาค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดในการยับยั้งเชื ้อแบคทีเรี ย เชื ้อยีสต์ และเชื ้อราของนํ ้ามันหอมระเหยพลูและ
สูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหยที่มีนํ ้ามันพลูเป็ นองค์ประกอบหลัก (โดยมีอตั ราส่วนนํ ้ามันหอมระเหย พลู : กานพลู :
ยูคาลิปตัส: ลาเวนเดอร์ ในอัตราส่วน 5: 1: 2: 2) พบว่า ค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดของนํ ้ามันพลูในการยับยั้งเชื ้อแบคทีเรี ยที่
ใช้ ทดสอบ อยู่ในช่วง 128 - 4,096 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่คา่ ความเข้ มข้ นตํ่าสุดของ สูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหย
อยู่ในช่วง 512 - 4,096 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (Table 3) ค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดของนํ ้ามันหอมระเหยพลูในการยับยั้ง
เชื ้อราทุกชนิด อยู่ในช่วง 128-1,024 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่ค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดของ สูตรผสมนํ ้ามันหอม
ระเหยอยู่ในช่วง 128-512 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ยกเว้ นประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื ้อรา Curvularia lunata TISTR
3289 นํ ้ามันพลูมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื ้อชนิดนี ้ได้ ดีกว่า สูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหย (Tabel 3) ในการยับยั้งเชื ้อยีสต์
สูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื ้อยีสต์ Candida albicans TISTR 5779 ได้ ดีกว่าการใช้ นํ ้ามัน
หอมระเหยพลูชนิดเดียวโดยมีคา่ ความเข้ มข้ นตํ่าสุดเท่ากับ 512 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร
จากผลการทดสอบจะเห็นได้ ว่าสูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหยที่มีนํ ้ามันหอมระเหยพลูเป็ นองค์ประกอบหลักมีฤทธิ์
ในการยับยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์สว่ นใหญ่ได้ ดีกว่านํ ้ามันหอมระเหยพลูอย่างเดียว ยกเว้ น Staphylococcus aureus DMST
8840, Pseudomonas aeruginosa TISTR 781, Shigella flexneri DMST 4423 และ Curvularia lunata
TISTR 3289 แต่สตู รผสมนํ ้ามันหอมระเหยที่มีนํามันหอมระเหยพลูเป็ นองค์ประกอบหลักยังมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งการเจริ ญของเชื ้อที่ใช้ ทดสอบได้ ในระดับความเข้ มข้ นไม่สงู จนเกินไปและยังช่วยลดกลิ่นฉุนของนํ ้ามัน
พลูลงได้ ฉะนั้นสูตรผสมนํา้ มันหอมระเหยจึงเหมาะที่จะนําไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ ยับยั้งจุลินทรี ย์ในห้ องนํ า้
สาธารณะมากกว่านํ ้ามันหอมระเหยพลูชนิดเดียว

844

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Table 3 Minimal inhibitory concentration of betel oil and essential oils recipe
Minimal inhibitory concentration/MIC (g/ml)
Betel oil
essential oils recipe

Types of bacteria
Bacteria
Staphylococcus aureus DMST 8840
Staphylococcus epidermidis DMST 15505
Escherichai coli TISTR 780
Salmonella Typhimurium TISTR 292
Pseudomonas aeruginosa TISTR 781
Shigella flexneri DMST 4423
Klebsiella pneumoniae DMST 8216
Proteus mirabilis DMST 8212
Vibrio cholerae DMST 15778
Bacillus cereus TISTR 687
Fungi
Aspergillus niger TISTR 3245
Aspergillus flavus TISTR 3366
Penicillium sp. TISTR 3046
Cladosporium cladosporioides TISTR 3286
Chaetomium globosum TISTR 3093
Rhizopus microsporus TISTR 3301
Curvularia lunata TISTR 3289
Yeast
Candida albicans TISTR 5779

128
2,048
2,048
2,048
2,048
1,024
1,024
4,096
512
1,024

1,024
2,048
512
1,024
4,096
4,096
1,024
2,048
512
1,024

1,024
1,024
1,024
256
128
1,024
256

256
512
512
128
128
512
512

1,024

512

3. วิเคราะห์ หาปริมาณสารองค์ ประกอบหลักของนํา้ มันหอมระเหย โดยวิธีแก๊ สโครมาโทรกราฟฟี่ /
แมสสเปคโทรเมทรี (Gas Chromatography/Mass Spectrometry; GC-MS)
จากผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของนํ ้ามันหอมระเหยพลู และสูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหย
มีอตั ราส่วนในการผสมคือ นํ ้ามันหอมระเหย พลู: กานพลู: ยูคาลิปตัส: ลาเวนเดอร์ เท่ากับ 5: 1: 2: 2 ด้ วยเครื่ อง
GC-MS พบว่า นํ ้ามันหอมระเหยพลู และสูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหยมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน (Table
4) องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องนํ า้ มัน หอมระเหยพลู พบสารองค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ จํ า นวน 18 ชนิ ด โดยสาร
องค์ประกอบหลักของนํ ้ามันหอมระเหยพลู คือ ไอโซยูจีนอล มีปริ มาณสารร้ อยละ 47.27 รองลงมาได้ แก่ 1,8-ซีนี
ออล, เจอมาครี น ดี และสารชาวิ ค อล อะซิ เ ตท ตามลํ า ดับ ในขณะที่ สูต รผสมนํ า้ มัน หอมระเหย พบสาร
องค์ประกอบที่สําคัญจํานวน 21 ชนิดสารองค์ประกอบที่พบมากที่สดุ คือ 1,8-ซินีออล ร้ อยละ 24.16 ลินาโลออล
ร้ อยละ 14.59 ไอโซยูจี น อล ร้ อยละ 20.26 และยูจี น อล ร้ อยละ 8.99 ตามลํ า ดับ ซึ่ ง 1,8-ซี นิ อ อล เป็ นสาร
องค์ประกอบหลักของนํ ้ามันหอมระเหยยูคาลิปตัส (Maciel et al., 2010) สารลินาโลออล เป็ นสารองค์ประกอบ
หลักของนํ ้ามันหอมระเหยลาเวนเดอร์ (Danh et al., 2012) และสารยูจีนอล เป็ นสารองค์ประกอบหลักของนํ ้ามัน
หอมระเหยกานพลู (Velluti et al., 2003)
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Table 4 Chemical composition of essential oil
Betel oil
Chemical
composition
α-Pinene
Camphene
β-Myrcene
1,8-Cineole
(E)-ocimene
Linalool
Chavicol
Chavicol acetate
Isoeugenol
α –Copaene
β –Elemene
(E)-Caryophyllene
α Humulene
- Muurolene
Germacrene D
(E)-Farnesene
β–Bisabolene
Eugenol acetate

Peak area (%)
0.81
0.90
0.77
8.67
2.69
2.97
2.76
3.32
47.27
0.97
1.63
7.45
1.91
3.99
4.03
0.98
1.08
7.80

Essential oil recipe
Chemical
Peak area (%)
composition
α –Pinene
0.75
0.43
β –Myrcene
p-Cimene
1.41
D-Limonene
2.53
1,8-Cineole
24.16
β -(Z)-Ocimene
0.60
β -(E)-Ocimene
0.57
Linalool
14.59
Terpinene-4-ol
0.66
0.53
α –Terpineol
Linalyl acetate
7.42
Neryl acetate
2.36
Eugenol
8.99
Isoeugenol
20.26
alpha.-Copaene
0.51
β -Elemene
0.58
(E)-Caryophyllene
7.49
α -Humulene
1.04
- Muurolene
1.72
Germacrene D
1.80
Eugenol acetate
1.60

สรุ ป
การนํานํ ้าหอมระเหยกานพลู ยูคาลิปตัส ลาเวนเดอร์ และทีทรี มาผสมกับนํ ้ามันหอมระเหยพลู เพื่อใช้ ในการ
ยับยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ที่พบในห้ องนํ ้าสาธารณะ พบว่า นํ ้ามันหอมระเหยพลูผสมสูตรมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ทกุ
สายพันธุ์ที่ใช้ ในการทดสอบได้ ดี และคัดเลือกสูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหยที่ได้ คะแนนความพึงพอใจสูงสุด โดยอัตรา
ส่วนผสมที่เหมาะสมคือ นํ ้ามันพลู: นํ ้ามันกานพลู: นํ ้ามันลาเวนเดอร์ และนํ ้ามันยูคาลิปตัส ในอัตราส่วน 5:1:2:2 ซึง่ มี
ค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดในการยับยั้งเชื ้อจุลินทรี ย์ทดสอบทั้งหมดเท่ากับ 4,096 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และองค์ประกอบ
ทางเคมีที่สําคัญในสูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหยที่มีนํ ้ามันหอมระเหยพลูเป็ นองค์ประกอบหลัก คือ สาร 1,8 - ซินีออล,
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ลินาโลออล, ไอโซยูจีนอล และยูจีนอล สูตรผสมนํ ้ามันหอมระเหยที่ได้ จึงเหมาะสมในการนํามาใช้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์
ยับยั้งเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ในห้ องนํ ้าสาธารณะต่อไป
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การศึกษาคุณสมบัตติ ้ านอนุมูลอิสระและยับยัง้ เอนไซม์ ไทโรซิเนสของสารสกัดดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายบางชนิด
Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activities of Dendrobium Orchid Flower Extracts
เกสรี กลิ่นสุคนธ์ 1 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ1* ประภัสสร รักถาวร1 และ ลลิตา คชารัตน์1
Ketsaree Klinsuknon1, Udomlak Sukatta1*, Prapasson Rukthaworn1 and Lalita Khacharat1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติการต้ านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP
รวมทั้งศึกษาการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดดอกกล้ วยไม้ สกุลหวาย จํานวน 4 ชนิด ได้ แก่ เอียสกุล ขาว
สนาน บูรณเจตน์และไฟร์ เบิร์ด สารสกัดเอทานอลจากดอกกล้ วยไม้ ทั้ง 4 ชนิด มีปริ มาณผลผลิต ดังนี ้ 3.047, 2.758,
3.008 และ 2.714 ตามลําดับ ศึกษาปริ มาณสารฟี นอลิกทั้งหมด พบว่าสารสกัดดอกกล้ วยไม้ ไฟร์ เบิร์ดมีปริ มาณ
สารฟี นอลิกทั้งหมด (54.17+2.48 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ 1 กรัมสารสกัด) และมีประสิทธิภาพในการต้ าน
อนุมลู อิสระด้ วยวิธี DPPH สูงที่สดุ (IC50 เท่ากับ 194.41+9.50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) เมื่อทดสอบด้ วยวิธี ABTS
สารสกัดจากดอกกล้ วยไม้ ไฟร์ เบิร์ด และ เอียสกุล มีประสิทธิภาพการต้ านอนุมลู อิสระ ได้ ดีไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(IC50 เท่ากับ 7.98+0.32, 8.47+0.48 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลําดับ) ผลจากการทดสอบด้ วยวิธี FRAP พบว่าสาร
สกั ด ดอกกล้วยไม้ ขาวสนานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการต้ านอนุ มู ล อิ ส ระได้ดี ที่ สุ ด โดยมี ค่ า FRAP value เท่ า กั บ
219.90+2.90 มิลลิโมลต่อกรัมสารสกัดและสารสกัดดอกกล้ วยไม้ บรู ณเจตน์ และขาวสนาน มีประสิทธิภาพในการ
ต้ านเอนไซม์ไทโรซิเนส IC50 เท่ากับ 17.36+0.11 และ 24.13+0.14 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลําดับ ดังนั้นสารสกัด
จากดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายจึงมีศกั ยภาพสูงในการนําไปใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง

ABSTRACT
The main objectives of this research were to evaluate free radical scavenging and tyrosinase
inhibition activities of 4 Dendrobium orchid flower extracts consist of Dendrobium Sonia ”Earsakul”,
Dendrobium Khao Jiranand “KhaoSanan”, Dendrobium Burana Jade and Dendrobium Hybrid “Fire Bird”.
The percentage yields of ethanol crude extract from 4 Dendrobium orchid flowers were 3.047%, 2.758%,
3.008% and 2.714%, respectively. Fire Bird orchid flower had the highest total phenolic content (54.17+2.48
mg GAE/g crude extract) and antioxidant capacity (IC50 value was 194.41+9.50 μg/ml). However, crude
extract of Fire Bird and Earsakul orchid flowers exhibited high capacity against ABTS radical (IC 50 values
were 7.98+0.32 and 8.47+0.48 mg/ml, respectively). For the FRAP assay, the highest FRAP value
(219.90+2.90 mmol/g extract) was found for crude extract of Khaosanan orchid flower. Tyrosinase inhibition
activity showed that crude extracts of Burana Jade and Khaosanan orchid flower efficiently inhibited
tyrosinase with IC50 values of 17.36+0.11and 24.13+0.14 mg/ml, respectively. This research reveals that
Dendrobium orchid flower extracts have a high potential to use in cosmetic products.
Key Words: Dendrobium, Antioxidant, Total phenolic, DPPH assay, ABTS assay, FRAP assay and Tyrosinase
*Corresponding author; e-mail address: aapuls@ku.ac.th
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คํานํา
กล้ วยไม้ สกุลหวาย Dendrobium เป็ นกล้ วยไม้ ที่สกุลใหญ่ที่สดุ มีแหล่งกําเนิดในเขตร้อนของภูมิภาค
เอเชีย และมหาสมุทรแปซิฟิกเป็ นพืชใบเลี ้ยงเดี่ยว จัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae มีลกั ษณะการเติบโตแบบซิมโพ
เดียล (sympodial) คือการเจริ ญทางด้ านข้ างเมื่อเจริ ญเต็มที่สามารถแตกหน่อหรื อต้ นใหม่ได้ (เศรษฐมันตร์ ,
2552)แหล่งผลิตกล้ วยไม้ ที่สําคัญอยู่ในแถบเอเชียตะวัยออกเฉียงใต้ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่ง
ประเทศไทยเองเป็ นผู้ผลิตและส่งออกกล้ วยไม้ ตดั ดอกสกุลหวายรายใหญ่ของโลก โดยพันธุ์ที่ส่งออก คือ ปอม
ปาดัวร์ หรื อพันธุ์หวายมาดาม ส่วนในปั จจุบนั พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมาก ได้ แก่ พันธุ์บอมโจแดง บอม17 เอียสกุล
ขาวสนาน ขาวประวิทย์ ขาว4Nขาว5N แอนนา ซากุระ และบูรณเจตน์ (กรมวิชาการเกษตร 2551) ปั จจุบนั จะเห็น
การใช้ ประโยชน์จากกล้ วยไม้ ไม่ใช่เพียงเพื่อประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยงั มีการนําส่วนต่างๆของ
กล้ วยไม้ เช่น ลําลูกกล้ วย ดอก และราก มาสกัดเป็ นสารสกัดที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งมีรายงานพบว่ากล้ วยไม้
สกุลหวายมี ส่วนประกอบหลักเป็ นพวกสารโพลี แซกคาไรด์ (polysaccharides) และสารทุติยภูมิ alkaloids,
ุ สมบัติในการ
fluorenones, sesquiterpens, bibenzyls และ phenanthrens ซึง่ มีสรรพคุณทางยาอีกทั้งยังมีคณ
ต้ านปฏิกิริยาออกซิเดชัน และกระตุ้นภูมิค้ มุ กัน (Luoet et al., 2011) มีการวิจยั พบว่ากล้ วยไม้ หวายม่วงแดง
Dendrobiumsonia มี สารประกอบฟี นอลิก (phenolic compounds) ที่ มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระสูงใกล้ เคียงกับ
วิตามินซีซงึ่ เป็ นสารมาตรฐาน (Shafazilaetal., 2010)
ในงานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายจํานวน 4 ชนิด
ที่มีประสิทธิภาพต้ านการเกิดอนุมลู อิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่มีผลต่อขบวนการสร้ างเม็ดสีเมลานินเพื่อ
ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีคุณสมบัติทั้งต่อต้ านการเกิดอนุมูลอิสระ และช่วยทํา
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสทําให้ ผิวกระจ่างใสให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การสกัดสาร
1.1 การเตรี ยมวัตถุดบิ
กล้ วยไม้ สกุลหวายชนิดต่างๆ ที่ใช้ ในการทดลองจากแหล่งเก็บสวนกล้ วยไม้ ในจังหวัดราชบุรี โดยใช้
ส่วนของดอกสดทั้งดอกที่อยู่ในระยะดอกบานเต็มที่ของกล้ วยไม้ สกุลหวาย จํานวน 4 ชนิด ได้ แก่ เอียสกุล ขาว
สนาน บูรณเจตน์และไฟร์ เบิร์ดนํามาส่วนของดอกทั้งดอกมาหัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ และชัง่ นํ ้าหนักสดเพื่อเตรี ยมไปใช้ ใน
ขั้นตอนการสกัดเย็นต่อไป
1.2 วิธีการสกัดสารจากกล้ วยไม้ ตดั ดอก
นําดอกกล้ วยไม้ สกุลหวาย ทั้ง 4 ชนิ ดมาทําการสกัดเย็นโดยใช้ ตัวทําละลายเอทานอล จํานวน 3
ซํ ้าการสกัดทําโดยนําดอกกล้ ว ยไม้ ส ดใส่ลงในขวดลูกชมพู่ ตัวอย่างละ 150 กรัม เติมตัวทําละลายเอทานอล
1,500 มิลลิลิตร (ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10) ลงให้ ท่วมตัวอย่าง แช่ทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 3 วัน แยกสารละลายที่สกัดได้ มา
กรองด้ วยกระดาษกรอง (Whatman No.4) ทําการสกัดซํ ้าด้ วยเอทานอลจนครบ 3 ครั้ง นําสารสกัดที่ได้ จากการ
สกัดทั้ง 3 ครั้ง มาระเหยตัวทําละลายด้ วยเครื่ องระเหยแบบสุญญากาศ (rotary evaporator) ที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศา
เซลเซียสจนกระทัง่ ตัวทําละลายที่ใช้ หมดไป จะได้ สารสกัดหยาบด้ วยเอทานอล (ethanolic crude extract) ที่มี
ลักษณะข้ นหนืดนําสารสกัดที่ได้ มาเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
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2. การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด (Total phenolic content)
ทําการวิเคราะห์โดยดัดแปลงวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method ตามวิธีของ Wolfe et al.
(2003) โดยใช้ กรดแกลลิกเป็ นสารมาตรฐานและรายงานผลเป็ นมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อสารสกัด 1
กรัม (mg GAE/1g of crude extract)
3.การตรวจสอบคุณสมบัตติ ้ านอนุมูลอิสระ
3.1 การตรวจสอบคุณสมบัติการต้ านอนุมลู อิสระ 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH radical
scavenging activity) โดยวิธีของ Zhu et al. (2006) โดยเตรี ยมสารสกัดที่ความเข้ มข้ น 50-300 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลติ ร นําสารสารสกัดแต่ละความเข้ มข้ นปริ มาณ 1 มิลลิลติ รและเติมสาร DPPH ที่ความเข้ มข้ น 0.1 โมล ปริ มาณ 1
มิลลิลิตร เป็ นเวลา 30 นาทีในที่มืด โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตรด้ วยเครื่ องสเปก
โตโฟโตรมิเตอร์ UV/VIS Spectrophotometer (Genesys 20,Thermo scientific, USA)คํานวณค่า % radical
scavenging activity ดังสมการ
DPPH radical scavenging activity (%) = [(A0– A1)/ A 0] x 100
โดยที่
A0 = ค่าการดูดกลืนแสงควบคุม
A1 = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
นําค่า % radical scavenging activity มาสร้ างกราฟเพื่อคํานวณหาค่า IC50เมื่อค่า IC50คือความ
เข้ มข้ นของสารสกัดที่ทําให้ คา่ % radical scavenging activity ลดลงร้ อยละ50 โดยใช้ สาร BHT, Vitamin C และ
α-Tocopherol เป็ นสารมาตรฐานในการเปรี ยบเทียบคุณสมบัตกิ ารต้ านอนุมลู อิสระ
3.2 การตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารต้ านอนุมลู อิสระ 2, 2’–azobis (3-ethylbenzthiazoline-6sulfonic
acid) diammonium salt (ABTS radical scavenging activity) โดยวิธีที่ดดั แปลงจากวิธีของ Re et al. (1999)
โดยเตรี ยม ABTS ความเข้ มข้ น 7 มิลลิโมล ผสมกับ KPS ความเข้ มข้ น 2.5 มิลลิโมลในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 บ่มเป็ น
เวลา 12 ชัว่ โมง หลังจากนั้นนํามาเจือจางและวัดค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.700+0.020 และเตรี ยมสารสกัดที่
ความเข้ มข้ น 1-15 มิ ลลิกรั ม ต่อ มิ ลลิลิตร นํ าสารละลายของสารสกัดแต่ละชนิ ด จํ านวน 20 ไมโครลิต ร เติม
สารละลาย ABTS2 มิลลิลิตร ผสมให้ เข้ ากัน ทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 6 นาทีในที่มืด โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 734 นาโนเมตรด้ วยเครื่ องสเปกโตโฟโตรมิเตอร์ คํานวณค่า% radical scavenging activity นําค่า %
radical scavenging activity มาสร้ างกราฟเพื่อคํานวณหาค่า IC50
3.3 การตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารต้ านอนุมลู อิสระ Ferric reducing/antioxidant power (FRAP) assay
โดยทดสอบตามวิธีของ Kubola and Siriamornpun (2008) ทําการเจือจางตัวอย่างสารสกัดกล้ วยไม้ ตดั ดอกทั้ง
4 ชนิดด้ วยเอทานอลร้ อยละ 95 ให้ มีระดับความเข้ มข้ น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นําสารละลายของสารสกัดแต่ละ
ชนิดจํานวน 60 ไมโครลิตรใส่ลงในหลอดทดสอบ เติมสาร FRAP reagent จํานวน 1.8 มิลลิลิตรและนํ ้ากลัน่
จํานวน 180 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง ทิ ้งไว้ อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 4 นาที นําไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ องสเปกโตโฟโตรมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร ค่าการต้ านออกซิเดชันคํานวณ
จากค่ า การดูด กลื น แสงของตัว อย่ า งทดสอบเที ย บกับ กราฟมาตรฐานของสารมาตรฐาน Ferrous sulfate
(FeSo4.7H2O) ในช่วง 100-1000 ไมโครโมลโดยรายงานเป็ น (μmol of Fe (II)/1g สารทดสอบ)
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4.การตรวจสอบคุณสมบัตใิ นการต้ านเอนไซม์ ไทโรซิเนส
ทําการวิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition activity) โดย
ดัดแปลงวิธีการจาก Kubo et al. (2000) และ Saewan et al. (2011) โดยเติมโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 6.8 ที่
ความเข้ ม ข้ น 0.1 โมล ปริ ม าณ 1.8 มิ ล ลิลิต ร ผสมกับ สาร L-DOPA ความเข้ ม ข้ น 2.5 มิ ล ลิโ มล ปริ ม าณ 1
มิลลิลิตรทําการบ่มเป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นเติมสารสกัดให้ มีความเข้ มข้ น 10-50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรจํานวน
0.1 มิลลิลติ ร และ เติมเอนไซม์ไทโรซิเนส (138 ยูนิต) จํานวน 0.1 มิลลิลติ รบ่มเป็ นเวลา 10 นาที วัดปฏิกิริยาโดย
วัดการเกิดสาร dopachrome โดยนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ องสเปกโตโฟโตรมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น
475 นาโนเมตร นําค่าที่วดั ได้ มาคํานวณหาค่า % Tyrosinase inhibition จากสูตรคํานวณดังนี ้
% Tyrosinaseinhibition = [A- (B-C)]/A * 100
เมื่อ
A = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างควบคุม (ไม่เติมสารทดสอบ)
B = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างทดสอบ (เติมเอนไซม์ไทโรซิเนส)
C = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างทดสอบ (ไม่เติมเอนไซม์ไทโรซิเนส)
นําค่า% Tyrosinase มาสร้ างกราฟเพื่อคํานวณหาค่า IC50ใช้ สาร BHT, Kojicactdและ Vitamin C
เป็ นสารมาตรฐานในการเปรี ยบเทียบคุณสมบัตกิ ารต้ านอนุมลู อิสระ
5. การประเมินผลทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)
วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ด้ วย Duncan’s
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การสกัดสารสกัดหยาบจากดอกกล้ วยไม้ สกุลหวาย
การสกัดดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายจํานวน 4 ชนิด ได้ แก่กล้ วยไม้ สกุลหวายเอียสกุล ขาวสนาน บูรณเจตน์
และไฟร์ เบิร์ดด้ วยตัวทําละลายเอทานอลโดยวิธีการสกัดเย็น พบว่า ปริ มาณสารสกัดจากกล้ วยไม้ ตดั ดอกแต่ละ
ชนิดมีลกั ษณะเป็ นสารเหนียวและมีสีตามสีของกล้ วยไม้ ตดั ดอกแต่ละชนิดและปริ มาณของสารสกัดหยาบที่ได้
จากดอกกล้ วยไม้ แต่ละชนิดมีปริ มาณดังนี ้ สารสกัดดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายเอียสกุลให้ ปริ มาณสารสกัดหยาบสูง
ที่สดุ ร้ อยละ 3.047 รองลงมาคือ บูรณเจตน์ขาวสนาน และไฟร์ เบิร์ด ได้ แก่ ร้ อยละ 3.008, 2.758 และ 2.714
ตามลําดับ ซึง่ ไม่แตกต่างกันทางสถิตดิ งั แสดงใน Table1
2. การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด (Total phenolic content)
จากการวิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลิกทั้งหมดของสารสกัดดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายทั้ง 4 ชนิดได้ แก่
กล้ วยไม้ สกุลหวายเอียสกุล ขาวสนาน บูรณเจตน์และ ไฟร์ เบิร์ดคํานวณได้ จาก linear regression equation ของ
กราฟสารมาตรฐานกรดแกลลิก (y = 0.101x + 0.053, R2=0.998) พบว่า สารสกัดดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายทั้ง 4
ชนิด มีปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงใน Table1 โดยสารสกัดดอก

852

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

กล้ วยไม้ ไฟร์ เบิร์ดมีปริ มาณฟิ นอลิกทั้งหมดสูงสุดคือ 54.17+2.48 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ 1 กรัมสาร
สกัด รองลงมาได้ แก่ เอียสกุล บูรณเจตน์ และ ขาวสนานซึง่ ทั้ง 3 ชนิดมีปริ มาณฟี นอลิกไม่แตกต่างกันทางสถิติ
อีกทั้งผลของปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดยังมีความสอดคล้ องกับผลการต้ านอนุมลู อิสระทั้งวิธี DPPH และ ABTS โดย
พบว่าสารสกัดจากดอกกล้ วยไม้ ไฟร์ เบิร์ดมีปริ มาณฟิ นอลิกทั้งหมดสูงสุดและมีคณ
ุ สมบัติต้านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี
DPPH และ ABTS ได้ ดี ที่ สุด เช่ น กั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวราพร และคณะ (2555) ทํ า การศึ ก ษา
ความสัม พันธ์ ร ะหว่า งฤทธิ์ ต้ า นอนุมูล อิ ส ระ และปริ ม าณสารประกอบฟี นอลิก ของสารสกัด หยาบกลี บ ดอก
กล้ วยไม้ หวายม่วงแดง พบว่ามีสารสกัดกล้ วยไม้ หวายม่วงแดงที่สกัดด้ วยเอทิลอะซิเตตมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระดี
ที่สดุ 90.39% และมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมสูงที่สดุ 863.127mg GAE/100 g crude extract
Table1 The percentage yield and total phenolic compound of ethanol extracts from Dendrobuim
orchid flowers.
Phenolic compounds
Dendrobuim orchid flowers
% Yield ns
(g/100 g of FW)
(mgGAE/g extract)
DendrobiumSonia”Earsakul”
3.047+0.38
36.95+0.93b
DendrobiumKhaoJiranand “KhaoSanan”
2.758+0.39
35.20+2.14b
DendrobiumBurana Jade
3.008+0.22
36.10+1.55b
DendrobiumHybrid“Fire Bird”
2.714+0.06
54.17+2.48a
ns

non significant(p < 0.05)

Means ± standard deviation (SD). Different letters in the same column indicate significant differences (p < 0.05).

3. การตรวจสอบคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ DPPH, ABTS และ FRAP (DPPH ABTS and FRAPradical
scavengingactivities)
การตรวจสอบคุณสมบัติต้านอนุมลู อิสระ การวิจยั นี ้ได้ เลือกใช้ วิธี DPPH assay และ ABTS assay ใน
การทดสอบโดยรายงานผลเป็ นค่า IC50 หมายถึง ความเข้ มข้ นของสารต้ านอนุมลู อิสระที่ทําให้ ความเข้ มข้ นของ
อนุมลู อิสระลดลง 50 % โดยพิจารณาจากค่าที่มีคา่ น้ อยจะมีความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระสูง
การตรวจสอบคุณสมบัติต้านอนุมลู อิสระ DPPH ของสารสกัดดอกกล้ วยไม้ จํานวน 4 ชนิดเอียสกุล ขาว
สนาน บูรณเจตน์และไฟร์ เบิร์ดมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
พบว่าสารสกัดจากไฟร์ เบิร์ด (IC50 = 194.41 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) มีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระ
DPPH ได้ ดีที่สดุ รองลงมาคือ เอียสกุลบูรณเจตน์ (IC50 = 269.40 c และ 271.36 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการต้ า นอนุมูล อิ ส ระ DPPH ได้ ดี ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ และขาวสนาน (IC50 = 301.58
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) มีประสิทธิภาพน้ อยที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Shafazila et al. (2010) ซึง่ พบว่า
กล้ วยหวายสีม่วงแดง D. Sonia ที่ความเข้ มข้ นมากว่า 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรมีคณ
ุ สมบัติต้านอนุมลู อิสระ
ด้ วยวิธี DPPH ได้ สูงถึง 87.45% ผลจากการทดลองพบว่าสารสกัดจากดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายทั้ง 4 ชนิด มี
ประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH ได้ น้อยกว่าสารมาตรฐาน α-Tocopherol, Vitamin C และ
BHT(Table 2)
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การตรวจสอบคุณสมบัติต้านอนุมลู อิสระ ABTSจากการทดลองพบว่า สารสกัดจากดอกกล้ วยไม้ สกุล
หวายทั้ง 4 ชนิดมีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระ ABTS ได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) และ
พบว่าประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระ ABTS มีความสอดคล้ องกับผลการทดลองการต้ านอนุมลู อิสระ
DPPH คือสารสกัดดอกกล้ วยไม้ ไฟร์ เบิร์ดมีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระABTS ได้ ดีที่สดุ (IC50 = 7.98
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)เช่นเดียวกับวิธี DPPH แต่ไฟร์ เบิร์ดมีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระ ABTSได้ ดีไม่
แตกต่างกันกับสารสกัดดอกกล้ วยไม้ เอียสกุล (IC50 = 8.47 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) รองลงมาคือ ขาวสนาน และ
บูรณเจตน์ (IC50 = 10.04 และ 12.13 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และพบว่าสารสกัดจากดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายทั้ง 4
ชนิด มีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระ ABTS ได้ ดีน้อยกว่าสารมาตรฐาน Vitamin C, BHT และ
α-Tocopherol ดังแสดงใน Table2
การตรวจสอบคุณสมบัติต้านอนุมลู อิสระ Ferric Reducing Ability Power(FRAP) assay เป็ นการวัดความสามารถ
รวมในการรี ดิวซ์สารประกอบเชิงซ้ อนของเหล็ก Fe3+-TPTZ (Ferric tripyridyltriazine) จะถูกรี ดิวซ์โดยสารที่มีคณ
ุ สมบัติต้าน
อนุมลู อิสระ ได้ เป็ นสารประกอบเชิงซ้ อนเหล็ก Fe2+ -TPTZ (Ferrous tripyridyltriazine) ซึง่ ให้ ผลเป็ นสีนํ ้าเงินรายงานผลเป็ น
ค่า FRAP value ( μmol of Fe (II)/1g สารสกัด) โดยพิจารณาค่าที่ได้ ยิ่งมีคา่ มากแสดงว่ามีประสิทธิภาพต้ านอนุมลู อิสระสูง
ซึง่ พบว่าสารสกัดดอกกล้ วยไม้ ขาวสนานมีประสิทธิภาพต้ านอนุมลู อิสระ FRAP assay ได้ สงู สุด โดยมีคา่ FRAP value
เท่ากับ 219.90+2.90 μmol of Fe (II)/1g สารสกัด รองลง บูรณเจตน์เอียสกุล และไฟร์ เบิร์ด (FRAP value = 141.75, 138.94
และ 101.20 μmol of Fe (II)/1g สารสกัดตามลําดับ) แต่สารสกัดทั้ง 4 ชนิดมีประสิทธิภาพต้ านอนุมลู อิสระ FRAP value
น้ อยกว่าสารมาตรฐาน Vitamin C, α-Tocopherol และ BHTดังแสดงใน Table2
Table 2 Efficacy of Dendrobium orchid flower extracts to radical scavenging activities (DPPH,ABTS
and FRAP assay).
Dendrobium orchid flower extracts
DPPH assay
ABTS assay
FRAP assay
IC50 (μg/ml)
IC50 (mg/ml) (μmol/g extract)
DendrobiumSonia”Earsakul”
269.40+7.32b
8.47+0.48a
138.94+1.01b
DendrobiumKhaoJiranand “KhaoSanan”
301.58+3.83c
10.04+1.95b
219.90+2.90a
12.13+0.50b
141.75+1.16b
DendrobiumBurana Jade
271.36+1.84b
DendrobiumHybrid“Fire Bird”
194.41+9.50a
7.98+0.32a
101.20+4.76c
BHT
62.34+1.98
0.45+0.78
3,532.91+34.92
Vitamin C
6.10+0.033
0.21+1.72 11,148.07+23.10
5.67+0.039
0.54+0.58
7,453.89+15.12
α-Tocopherol
Means ± standard deviation (SD). Different letters in the same column indicate significant differences (p< 0.05).

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระทั้ง 3 วิธีของสารสกัดดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายจํานวน 4 ชนิด
แสดงให้ เห็นว่าสารสกัดจากกล้ วยไม้ แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพการต้ านอนุมลู อิสระได้ ดีทั้ง 4 ชนิด แต่สารสกัดดอกกล้ วยไม้
ไฟร์ เบิร์ดเป็ นสารที่มีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระได้ ดีที่สดุ ทั้งวิธี DPPH และ ABTS แต่สารสกัดดอกกล้ วยไม้ ขาว
สนานมีประสิทธิ ภาพต้ านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี FRAP ได้ ดีที่สุด เนื่ องจากสารสกัดจากกล้ วยไม้ มีองค์ประกอบทางเคมี
หลากหลายชนิด ได้ แก่ สารฟี นอลิกฟลาโวนอยด์อลั คาลอยด์ และสารอื่นๆ (Lamet et al., 2015) ซึง่ สารแต่ละชนิดมีกลไก
การต้ านอนุมลู อิสระที่แตกต่างกัน และการทดสอบแต่ละวิธีมีกลไกในการเกิดปฏิกิริยาต้ านอนุมลู อิสระที่แตกต่างกัน การ
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ทดสอบการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH และ ABTS เป็ นการทดสอบความสามารถของสารต้ านอนุมลู อิสระในการดักจับอนุมลู
อิสระ ในปฏิกิริยาการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH สารต้ านอนุมลู อิสระทําหน้ าที่ให้ อิเล็กตรอนแก่อนุมลู อิสระ DPPH จะได้ เป็ น
สาร DPPH ที่เสถียร ปฏิกิริยาจะเปลี่ยนจากสารสีม่วงเป็ นสีเหลือง (Amicet et al., 2003) เช่นเดียวกับปฏิกิริยาการต้ าน
อนุมลู อิสระABTS ที่อนุมลู อิสระ ABTS เมื่อทําปฏิกิริยากับสารต้ านอนุมลู อิสระจะได้ สาร ABTS ที่เสถียรปฏิกิริยาจะ
เปลี่ยนจากสีเขียวเข้ มเป็ นสีเขียวจางลง ส่วนการวิเคราะห์การต้ านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี FRAP Assay เป็ นวิธีวิเคราะห์
ความสามารถในการรี ดวิ ซ์เฟอริ กของสารต้ านต้ านอนุมลู อิสระซึง่ เป็ นอีกกลไกหนึง่ ในการต้ านอนุมลู อิสระ
4. การตรวจสอบคุณสมบัตใิ นการต้ านเอนไซม์ ไทโรซิเนส
การศึกษาประสิทธิภาพในการ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดดอกกล้ วยไม้ สกุลหวายทั้ง 4 ชนิด พบว่า สาร
สกัดดอกกล้ วยไม้ บูรณเจตน์มีประสิทธิภาพยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ ดีที่สดุ มีค่า IC50 เท่ากับ 17.36+0.11 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร รองลงมาคือ ขาวสนาน 24.13+0.14 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วน เอียสกุลและไฟร์ เบิร์ดนั้นไม่ประสิทธิภาพในการ
ต้ านเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ และเมื่อเทียบกับสารมาตรฐานทั้ง 3 ชนิด ได้ แก่ Kojic acid, Vitamin C และ BHT พบว่าสารสกัด
จากดอกกล้ วยไม้ บูรณเจตน์ และ ขาวสนานมี ประสิทธิ ภาพต้ านเอนไซม์ ไทโรซิเนสน้ อยกว่าสารมาตรฐานดังกล่าว ดัง
แสดงผล Table3 ซึ่งสารสกัดจากกล้ วยไม้ ทั้งบูรณเจต และขาวสนาน มีคณ
ุ สมบัติต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ส่งผลให้ เกิดการ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสที่มีบทบาทสําคัญต่อขบวนการสร้ างเม็ดสีเมลานินโดยจะเปลี่ยนสาร Tyrosine ไป
เป็ นสาร DOPA,DOPA quinine จนกระทัง่ กลายเป็ นเม็ดสีดําของ Eumelanin (พิมพร, 2544) ซึ่งสารสกัดจากกล้ วยไม้ มี
ประสิทธิ ภาพต้ านเอนไซม์ ไทโรซิเนส และไม่พบความเป็ นพิษต่อเซลล์ ผิ วหนังโดยผ่านการทดสอบความพิ ษในเซลล์
เพาะเลี ้ยง (Cytotoxicity) ด้ วยวิธี Resazurin test เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางบํารุงผิวและ
ช่วยเรื่ องความกระจ่างใสของผิวต่อไป
Table 3 The efficacy of Dendrobium orchid flower extracts to anti-tyrosinase acitivity.
Dendrobium orchid flower extracts
DendrobiumSonia ”Earsakul”
DendrobiumKhaoJiranand “KhaoSanan”
DendrobiumBuranaJade“Burana Jade”
Dendrobium Hybrid “Fire Bird”
BHT
Kojic acid
Vitamin C

Tyrosinase Inhibitory activity IC50 (mg/ml)
ND
24.13+0.14
17.36+0.11
ND
0.43+0.03
0.16+0.02
0.29+0.07

ND=notdetec

สรุ ป
จากการศึกษาปริ มาณร้ อยละผลผลิตสารสกัดหยาบของกล้ วยไม้ ตัดดอกสกุลหวายทั้ง 4 ชนิด ด้ วยตัวทํา
ละลายเอทานอลโดยวิธีการสกัดเย็น พบว่ากล้ วยไม้ สกุลหวายเอียสกุลให้ ปริ มาณสารสกัดหยาบสูงที่สดุ รองลงมาได้ แก่
บูรณเจตน์ขาวสนาน และไฟร์ เบิร์ด ตามลําดับ เมื่อศึกษาปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดและตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
ของสารสกัดจากดอกกล้ วยไม้ พบว่า สารสกัดดอกกล้ วยไม้ ไฟร์ เบิร์ดมีปริ มาณสารฟี นอลิกสูงที่สดุ และสอดคล้ องกับ
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ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH และ ABTS ได้ ดีที่สดุ เช่นกันส่วนสารสกัดดอกกล้ วยไม้ ขาวสนานมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระวิธี
FRAP ได้ ดีที่สุด อี กทั้งบูรณเจตน์ และขาวสนานมีประสิทธิ ภาพยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนสได้ ดีเพื่อเป็ นแนวทางนํ าไป
พัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางบํารุงผิวและช่วยเรื่ องความกระจ่างใสของผิวต่อไป
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ผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุตางกันตอสมบัติการตานจุลชีพของยูจินอล
Effect of Different Ion Charge Surfactants on Antimicrobial Properties of Eugenol
ชุดา ยุบลรัตน1 สุภาภรณ ชื่นบุญชู1 และ รชา เทพษร1*
Chuda Yubonrat1, Suparporn Cheunboonchoo1 and Racha Tepsorn1*

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงคศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุตางกันตอความสามารถตานจุลชีพของ
ยูจินอล (Eu) ตอ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus โดยประเมินคา MIC, MBC, FICindex และ
วิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทํ า ลายจุ ลิ น ทรี ย ต อ หน ว ยเวลา
ผลการทดลองพบว า ยู จิ น อล
และ
Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) ที่ความเขมขนต่ํากวา 0.4 % w/v มีความสามารถตานจุลชีพที่ดี
ในขณะที่ Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) และ TWEEN® 80 มีความสามารถตานจุลชีพต่ํา เมื่อใช Eu-CTAB
มีผลเสริมประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรียทดสอบได ในขณะที่เมื่อใช Eu-TWEEN® 80 พบวาออกฤทธิ์ตานกัน
และเมื่อใช Eu-SDS มีผลเสริมประสิทธิภาพการยับยั้ง S. aureus และมีผลตานประสิทธิภาพการยับยั้ง E. coli
เมื่อเปรียบเทียบยูจินอลบริสุทธิ์ และ Eu-CTAB พบวา ยูจินอลความเขมขน 0.5 %w/v ลดจํานวนจุลินทรีย
ทดสอบ ได 6.0 Log10 ใน 600 วินาที ในขณะที่ Eu-CTAB ที่ความเขมขน 0.5 % w/v ของยูจินอล ใชเวลาเพียง
15 วินาที และยูจินอล-CTAB ยังแสดงสมบัติเดียวกันที่ระดับความเขมขน 0.4 และ 0.2 %w/v จากผลการทดลอง
นี้แสดงใหเห็นวา CTAB สามารถสงเสริมการตานจุลชีพของยูจินอลได การใช Eu-CTAB จึงมีประสิทธิภาพยับยั้ง
จุลชีพไดดีกวาการใชยูจินอลบริสุทธิ์

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the effect of different ion charge surfactants
on the antimicrobial activity of Eugenol (Eu). E. coli and S. aureus were used as test organisms. MIC,
MBC, FICindex, and Time Killing Analysis were determined. Results indicated the strong antimicrobial
activities of Eu and Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) at the concentration less than 0.4% w/v
while Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) and TWEEN®80 presented weak antimicrobial properties.
Synergistic activity was demonstrated against both test organisms with Eu-CTAB, while EuTWEEN®80 showed antagonistic activity. Eu-SDS presented synergistic activity against S. aureus but
antagonistic against E. coli. Eu at concentration of 0.5% w/v, 6.00 Log10 reductions of E. coli and S.
aureus were achieved in 600 seconds, while Eu-CTAB at 0.5, 0.4 and 0.2% w/v presented the same
result within 15 seconds. Finding suggests that application of CTAB could enhance antimicrobial
activity of Eu. Eu-CTAB in combination demonstrated stronger inhibitory effect than Eugenol alone.
Key Words: Eugenol, Surfactant, Antimicrobial activity, Combination
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คํานํา
ยูจินอล (Eugenol) เปน สารองคประกอบหลักในน้ํามันหอมระเหยกานพลู (Syzygium aromaticum L.)
(Brenes และ Roaura, 2010) ยูจินอลจัดอยูในชีวผลิตภัณฑกลุม GRAS (General Recognized as Safe) ซึ่ง
องคการอาหารยาแหงสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหใชไดในผลิตภัณฑอาหาร เวชภัณฑ และเวชสําอาง (FDA, 2006)
และมีรายงานยืนยันวายูจินอลมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของจุลินทรียไดหลายชนิด รวมทั้งจุลินทรียที่เปน
สาเหตุของโรคอาหารเปนพิษ (Food Poisoning Bacteria) (Baratta และคณะ 1998, Chao และคณะ 2000;
Ramadan และ Asker, 2009) อยางไรก็ตามยูจินอลเปนสารที่มีสมบัติความไมชอบนาสูง (Hydrophobic) สงผล
ใหมีคาการละลายน้ํา และมีเสถียรภาพในอาหารต่ํา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ดี
จึงตองใชในปริมาณมาก และยอมสงผลกระทบตอลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร เพื่อปรับปรุงสมบัติของ
ยูจินอล และลดผลกระทบของปริมาณยูจินอลที่ตองใชตอลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร การแปรสภาพ
ยูจินอลใหอยูในรูปอิมัลชัน แคปซูล หรือผสมลงในวัสดุ เปนวิธีการปรับปรุงสมบัติดานการละลายน้ํา เสถียรภาพ
ในอาหาร และเพิ่มประสิทธิภาพตานจุลชีพของยูจินอล (Skandamis และ Nychas, 2001; Zivanovic และคณะ,
2005; Taylor และคณะ 2008; Varona และคณะ, 2010; Xiao, 2010; Xioa, 2011;)
การทําอิมัลชันอาศัยสมบัติของสารกลุมอิมัลซิไฟเออร เชนสารลดแรงตึงผิว ซึ่งทําหนาที่ลดแรงตึงผิวของ
ของเหลว ชวยใหการกระจายตัวของของเหลวดีขึ้น เนื่องจากสารลดแรงตึงผิวมีทั้งสวนที่ชอบน้ํา (Hydrophilic)
และสวนที่ไมชอบน้ํา (Hydrophobic) เมื่ออยูในน้ําจึงมักจัดตัวเปนไมเซลล และทําใหหยดน้ํามันกระจายตัวในน้ํา
ได สารลดแรงตึงผิวแบงเปนประเภทตางๆ ได โดยพิจารณาจากลักษณะประจุในโครงสรางโมเลกุล (ขนิษฐา,
2554) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุตางกันตอประสิทธิภาพการตานจุลชีพ
ของยูจินอล โดยประเมินดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรวม (Fractional Inhibition Concentration Index) ซึ่งแสดง
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งสารต า นจุ ล ชี พ สองชนิ ด ประกอบด ว ย ยู จิ น อล และสารลดแรงตึ ง ผิ ว รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ประสิทธิ ภาพการยับยั้งจุล ชีพจากการวิเคราะหประสิทธิภ าพการทํ าลายจุลิ นทรียต อหนวยเวลา เพื่ อใชเป น
แนวทางสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งจุลชีพของยูจินอล

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมจุลินทรียทดสอบ
เตรียมโดยวิธีมาตรฐานอางอิงจาก Deutsche Veterinärmedizinidchr Gesellschaft (DVG, 2000)
โดย Staphylococcus aureus DSM 799 และ Escherichia coli DSMZ 632 จาก Institute of Environmental
and Animal Hygiene, University of Hohenheim, Germany เก็บรักษาในอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soya Agar
(TSA, Difco, USA) ที่อุณหภูมิ 4°C กระตุน E. coli และ S. aureus ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soya Broth
(TSB, Difco, USA) ที่อุณหภูมิ 37°C นาน 18 ชั่วโมง เจือจางใหไดระดับความเขมขนเริ่มตนที่ 106 CFU/mL โดย
ใชสารละลาย 0.1% Peptone
การเตรียมยูจินอล สารลดแรงตึงผิว และอิมัลชั่นของยูจินอล
เก็บรักษา ยูจินอล (Eugenol;Sigma-Aldrich®, Germany), TWEEN® 80 (Ajax Fine Chem, Australia),
Sodium Dodecyl Sulphate (SDS, Honghuat, Thailand) และ Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB,
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Fluka®, Denmark) เก็บที่อุณหภูมิหอง การเตรียมอิมัลชั่นของยูจินอลทําไดโดยผสมยูจินอลกับสารลดแรงตึงผิว
ดวย Homogenizer (Blue line by IKA, T 25 digital, Malaysia) ที่ระดับ 17500 rpm นาน 15 นาที
การศึกษาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย (Minimum Inhibitory Concentration:
MIC) และคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration: MBC)
ใชวิธีทดสอบแบบ Macro broth dilution method อางอิงวิธีมาตรฐานของ DVG (2000) โดยถาย
จุลินทรียทดสอบ 0.1 mL ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSB ความเขมขน 2 เทา ปริมาตร 2 mL เติมยูจินอล และสารลด
แรงตึงผิวที่ระดับความเขมขน 0.001 ถึง 5.0 %w/v ปริมาตร 2 mL บมที่ 37°C นาน 72 ชั่วโมง คา MIC พิจารณา
จากความเขมขนที่ต่ําที่สุดที่สังเกตไมเห็นการเจริญของจุลินทรีย นําหลอดทดสอบจากการประเมินคา MIC ที่
สังเกตไมเห็นการเจริญมาทดสอบการเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA บมที่อุณหภูมิ 37°C นาน 24 ชั่วโมง คา
MBC คือ คาความเขมขนต่ําสุดที่สังเกตไมเห็นการเจริญของจุลินทรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อTSA
คาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรวม (Fractional Inhibitory Concentration Index: FICindex) ของยูจินอลรวมกับ
สารลดแรงตึงผิว
ประเมินคา FIC ดวยวิธี Check Board Assay รวมกับวิธีดัดแปลงจากวิธีมาตรฐานของ DVG (2000)
และคํานวณคา FIC และ FICindex ดังสมการ (Qiumin และคณะ, 2013)
FICA = MIC ของ A ในสารละลายผสม
(1)
MIC ของ A
FICB = MIC ของ B ในสารละลายผสม
(2)
MIC ของ B
FICindex = FICA + FICB
(3)
โดยกําหนดให FIC < 0.5 แสดงความพันธแบบเสริมฤทธิ์ระหวางสารตานจุลชีพสองชนิด, 0.5 < FIC < 4 ไม
แสดงความสัมพันธกัน, FIC > 4 แสดงความสัมพันธแบบตานฤทธิ์ระหวางสารตานจุลชีพสองชนิด, FICindex < 1
แสดงความสัมพันธแบบเสริมฤทธิ์ระหวางสารตานจุลชีพสองชนิด, FICindex = 1 ไมแสดงความพันธกันระหวาง
สารตานจุลชีพสองชนิด และ FICindex > 1 แสดงความพันธแบบตานฤทธิ์ระหวางสารตานจุลชีพสองชนิด
ศึกษาประสิทธิภาพการตานจุลชีพของยูจินอล และยูจินอลรวมกับสารลดแรงตึงผิวดวยวิธีวิเคราะห
ประสิทธิภาพการทําลายจุลินทรียตอหนวยเวลา (Time Killing Analysis)
การวิเคราะห Time Killing Analysis ใชวิธีดัดแปลงจาก EN 1040: Quantitative suspension test for
the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics (Tepsorn และ
คณะ, 2006) กําหนดใหความเขมขนสุดทายของยูจินอล และยูจินอลในสารผสมยูจินอล-สารลดแรงตึงผิวเปน
0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5% w/v สุมตัวอยางเพื่อตรวจจํานวนจุลินทรียที่รอดชีวิตที่เวลา 0, 15, 30, 60, 120,
240, 420 และ 600 วินาที วิเคราะหจํานวนจุลินทรียดวยวิธี Spread Plate Technique บนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA
บมที่ 37°C นาน 24 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนี รายงานผลเปน Log10 CFU/mL
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการประเมินคา MIC และ MBC ของยูจินอล TWEEN® 80 SDS และ CTAB
จาก Figure 1A จะเห็นไดวา คา MIC ของ ยูจินอล TWEEN® 80 SDS และ CTAB ของ E. coli มีคาเปน
0.3, มากกวา 5.0, มากกวา 5.0 และ 0.002% w/v ตามลําดับ สําหรับ S. aureus เทากับ 0.2, มากกวา 5.0,
0.04 และ 0.001% w/v ตามลําดับ และจาก Figure 1B จะเห็นไดวา คา MBC ของยูจินอล TWEEN® 80 SDS
และ CTAB ของ E. coli มีคาเปน 0.4, มากกวา 5.0, มากกวา 5.0 และ 0.004% w/v ตามลําดับ สําหรับ
S. aureus เทากับ 0.3, มากกวา 5.0, 0.06 และ 0.002% w/v ตามลําดับ จากการพิจารณาคา MIC และ MBC
ของสารตัวอยางทั้ง 4 ชนิด ไดแก ยูจินอล TWEEN® 80, SDS และ CTAB ที่มีผลตอการยับยั้งการเจริญของ E.
coli และ S. aureus พบวา การใช CTAB ใหคา MIC และ MBC ต่ําที่สุด ซึ่งแสดงไดวา สามารถยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรียทั้งสองชนิดไดดีที่สุด สําหรับ SDS ยูจินอล และ TWEEN® 80 มีประสิทธิภาพดีตามลําดับ ทั้งนี้จาก
งานวิจัยของ Débora (2006) ไดอธิบายกลไกการยับยั้งจุลินทรียของ CTAB ไววา สารลดแรงตึงผิวกลุมที่มีประจุ
บวก จะเขาไปเปลี่ยนประจุบนผิวนอกเซลล ทําใหองคประกอบของเซลลมีประจุเทากับคา PI ทําใหเกิดการ
ตกตะกอน สงผลใหเซลลตาย ซึ่งแตกตางจากสารลดแรงตึงผิวชนิดอื่น ที่มีกลไกในการทําใหเซลลเกิดการแตก
ออก ดวยเหตุนี้ทําให CTAB ใชปริมาณนอยกวาสารชนิดอื่น สงผลใหมีคา MIC และ MBC นอยกวาสารลดแรง
ตึงผิวชนิดอื่น
(A)
(B)

Figure 1 MIC-value (A) and MBC-value (B) of Eugenol, TWEEN 80, SDS, and CTAB
ผลการประเมินคา FICEugenol FICSurfactant และ FICindex
เมื่อใช ยูจินอล-TWEEN® 80 พบวา คา FICEugenol เปน 2.00 ในขณะที่ FICTWEEN®80 เปน 0.25 ตอการ
ยับยั้ง E. coli แสดงใหเห็นวา TWEEN® 80 ไมเสริมและไมตานฤทธิ์ของยูจินอล ในขณะที่ยูจินอลออกฤทธิ์เสริม
TWEEN® 80 เมื่อพิจารณาคา FICindex พบวา ยูจินอล-TWEEN® 80 ออกฤทธิ์ตานการยับยั้ง E. coli และใหผลใน
แนวเดียวกันกับ S. aureus (Table 1) เมื่อใชยูจินอล-SDS ตอ E. coli พบวามีคา FICEugenol เทากับ 1 และ FICSDS
เทากับ 0.25 ซึ่งใหผลในแนวเดียวกันกับ ยูจินอล-TWEEN® 80 สําหรับ S. aureus พบวามีคา FICEugenol และ
FICSDS เทากับ 0.25 แสดงใหเห็นความสัมพันธแบบเสริมฤทธิ์กัน ในกรณีของ CTAB พบวามีคา FICEugenol เทากับ
0.5 และ FICCTAB เทากับ 0.25 สําหรับจุลินทรียทดสอบทั้งสอง ซึ่งแสดงปฏิสัมพันธแบบเสริมฤทธิ์กัน เมื่อ
เปรียบเทียบคา FICindex ของยูจินอล-SDS และ ยูจินอล-CTAB พบวา คา FICindex เปน 1.25 และ 0.75 เมื่อใช
E. coli เปนจุลินทรียทดสอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวายูจินอล-SDS มีปฏิสัมพันธแบบตานฤทธิ์กัน ขณะที่การใชยูจินอลCTAB แสดงปฏิสัมพันธแบบเสริมฤทธิ์กัน และคา FICindex เปน 0.5 และ 0.5 ตามลําดับ เมื่อใช S. aureus เปน
จุลินทรียทดสอบ แสดงไดวามีปฏิสัมพันธแบบเสริมฤทธิ์กัน จากขอมูลใน Table 1 แสดงใหเห็นวา ยูจินอล-CTAB
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มีฤทธิ์เสริมประสิทธิภาพยับยั้ง E. coli และ S. aureus โดยใหผลสอดคลองกับ Gaysinsky (2007) รายงานผล
วา เมื่อใช ยูจินอลรวมกับสารลดแรงตึงผิวประจุบวก (Lauroyl Arginate Ethyl ; LAE) สามารถยับยั้งจุลินทรีย
ทดสอบได และคา FICindex จากผลการทดลองสอดคลองกับงานวิจัยของ Qiumin และคณะ (2013) ซึ่งแสดง
ปฏิสัมพันธแบบเสริมฤทธิ์กันระหวางน้ํามันหอมระเหย และสารลดแรงตึงผิวประจุบวก
Table 1 FIC and FICindex of Eugenol and Eugenol in combination with different ion charge surfactants
Test Organisms
Combination
Eugenol-TWEEN® 80
Eugenol-SDS
Eugenol-CTAB

E. coli
FICS
0.25
0.25
0.25

FICE
2.00
1.00
0.50

FICindex
2.25
1.25
0.75

FICE
20.00
0.25
0.25

S. aureus
FICS
FICindex
0.33
20.33
0.25
0.50
0.25
0.50

* FICE referred to FIC of Eugenol and FICS referred to FIC of surfactant
วิเคราะหประสิทธิภาพการทําลายจุลินทรียตอหนวยเวลา (Time Killing Analysis)
จาก Table 1 ระบบอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ําของยูจินอลโดยใช CTAB เปนสารลดแรงตึงผิวแสดง
ปฏิสัมพันธแบบเสริมฤทธิ์กัน จึงเลือกใชระบบ ยูจินอล-CTAB เพื่อวิเคราะห Time Killing Analysis อิมัลชันของ
ยูจิ น อล-CTAB มีลั ก ษณะเป น ของเหลวสี ข าวขุ น และมีชั้น ฟองบางๆ ด านบน และไมพ บการแยกชั้ น ตลอด
ระยะเวลาศึกษา จากผลการศึกษาพบวา ยูจินอล-CTAB แสดงสมบัติการทําลาย E. coli และ S. aureus ได
ดีกวา ยูจินอลบริสุทธิ์ จาก Figure 2A พบวาที่ระดับความเขมขนยูจินอล บริสุทธิ์ 0.1, 0.2 และ 0.4% w/v ไม
สามารถทําลาย E. coli เริ่มตน 6.00 Log10 CFU/mL ไดหมดภายในเวลา 600 วินาที ที่ระดับความเขมขน 0.5%
w/v สามารถทําลาย E. coli ไดหมดภายใน 600 วินาที ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ (Soni และคณะ, 2010)
ในขณะที่เมื่อใช ยูจินอล-CTAB ความเขมขนของยูจินอล 0.2, 0.4 และ 0.5% w/v สามารถทําลาย E. coli ได
หมดภายใน 15 วินาที และที่ระดับความเขมขน 0.1% w/v สามารถทําลายไดหมดใน 420 นาที
(A)

(B)

Figure 2 Antimicrobial properties of Eugenol and Eugenol-CTAB against E. coli (A) and S. aureus (B)
(Eugenol 0.5% (), 0.4% (), 0.2% (), 0.1% (); Eugenol-CTAB 0.5% (), 0.4% (), 0.2% (), 0.1% ();
and control ())
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ความสามารถตานจุลชีพของยูจินอลใน TSB ตอ S. aureus แสดงใน Figure 2B พบวาประสิทธิภาพของยูจินอล
ตอการทําลาย S. aureus เพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของยูจินอล เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นเมื่อระยะเวลาสัมผัสเพิ่มขึ้น
สามารถลดปริมาณ S. aureus เพิ่มขึ้น ยูจินอลบริสุทธิ์ที่ความเขมขน 0.5 %w/v ลดจํานวน S. aureus ไดภายใน
เวลา 600 วินาที เมื่อใชยูจินอล-CTAB ที่ระดับความเขมขนของยูจินอล 0.2, 0.4 และ 0.5% w/v สามารถลด S.
aureus ได 6.00 Log10 CFU/mL ภายใน 15 วินาที และเมื่อใชยูจินอล-CTAB ความเขมขน 0.1 %w/v ใหผลใน
แนวเดียวกันภายใน 120 วินาที ซึ่งสอดคลองกับ รายงานของ (Qiumin และคณะ, 2013) ซึ่งรายงานวาสารลด
แรงตึงผิวประจุบวกจะชวยเสริมประสิทธิภาพการตานจุลชีพ อีกทั้งชวยใหยูจินอลกระจายตัวไดมากขึ้นในวัฏภาค
น้ําสามารถทําใหเกิดความเขากันได (ขนิษฐา, 2554) ระหวางสวนประกอบที่เปนน้ําและสวนประกอบที่เปนน้าํ มัน

Figure 3 Schematic representation of the influence of different ion charge surfactants on phase
dispersion and antimicrobial properties of Eugenol
Figure 3 แสดงปฏิสัมพันธระหวางสารลดแรงตึงผิวประจุตางๆ ตอการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการ
ละลายน้ํา และการเพิ่มขึ้นของสมบัติตานจุลชีพของยูจินอล ซึ่งอธิบายไดวา สารลดแรงตึงผิวประกอบดวย 2 สวน
คือ สวนที่ชอบน้ํา (Hydrophilic) และสวนที่ไมชอบน้ํา (Hydrophobic) โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวจะเรียงตัว
กัน โดยหันสวนที่ไมชอบน้ําเขาหากัน เรียกวา ไมเซลล ยูจินอลมีความสามารถตานจุลชีพได โดยยูจินอลมีผลตอ
กระบวนการสรางพลังงานของจุลินทรีย ซึ่งไปยับยั้งกระบวนการดูดซึมกลูโคสของเซลลจุลินทรีย จึงมีผลตอเยื่อ
เลือกผานของจุลินทรีย (Gill และ Holley, 2004) แตการใชยูจินอลในของเหลวมีประสิทธิภาพไมดี เนื่องจากไม
ละลายน้ําทําใหเกิดการแยกชั้นบริเวณผิวของของเหลว แลวเขาไปยับยั้งจุลินทรียไดไมดี สารลดแรงตึงผิวรวมกับ
ยูจินอล ทําใหเกิดสภาพอิมัลชัน สมบัติการละลายน้ําดีขึ้นจึงทําใหเขาใกลจุลินทรียไดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ
ยับยั้งจุลินทรียไดมากขึ้น ทั้งนี้การทําลายเซลลของจุลินทรียขึ้นอยูกับประจุของสารลดแรงตึงผิว เนื่องจากเยื่อหุม
เซลลของจุลินทรียมีประจุลบ การใชสารลดแรงตึงผิวมีประจุบวกจะมีประสิทธิภาพการตานจุลชีพดีกวาสารลด
แรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ และสารลดแรงตึงผิวประจุลบ เพราะเกิดแรงดึงดูดระหวางประจุลบที่ผนังเซลลของ
จุลินทรียกับประจุบวกของสารลดแรงตึงผิว ทําใหยูจินอลและสารลดแรงตึงผิวในรูอิมัลชันเขาไปทําลายจุลินทรีย
ไดงายขึ้น
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สรุปผลการทดลอง
ยูจินอลมีความสามารถตานการเจริญของ E. coli และ S. aureus เมื่อใชยูจินอลรวมกับสารลดแรงตึง
ผิวที่มีประจุบวก คือ CTAB พบปฏิสัมพันธแบบเสริมฤทธิ์กัน เมื่อใชยูจินอล-CTAB ที่ความเขมขน 0.1% w/v ลด
ปริมาณ E. coli และ S. aureus ได 6.00 Log10 CFU/mL ภายใน 240 และ 120 วินาที ตามลําดับ การทดลองนี้
แสดงใหเห็นวา CTAB สามารถเสริมประสิทธิภาพการตานจุลชีพของยูจินอลได
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การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักกรดอิทาโคนิกจากทะลายปาล์มน้ามันโดยวิธีพืนผิว
ตอบสนอง
Optimization of Itaconic Acid Fermentation from Oil Palm Empty Fruit Bunch Using Response
Surface Methodology
ปณิดา อู่ไทย1 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 2 สาวิตรี จันทรานุรักษ์1 อันฟาล ตาเละ2 และ อันธิกา บุญแดง2*
Panida U-thai1, Pilanee Vaithanomsat2, Sawitri Chuntranuluck1, Anfal Talek2 and Antika Boondaeng2*

บทคัดย่อ
ทะลายปาล์มน้ามันเป็นวัตถุดิบเหลือทิงทางการเกษตรที่มีปริมาณมากในประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่
ประกอบด้วยลิกโนเซลลูโลสที่น่าสนใจและสามารถน้ามาเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งทะลายปาล์มน้ามันนันสามารถน้ามาใช้
เป็นวัตถุดิบตังต้นราคาถูกในการผลิตกรดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มได้อีกมากมาย งานวิจัยนีศึกษาศักยภาพ
ของทะลายปาล์มน้ามันเพื่อใช้ในการผลิตกรดอิทาโคนิก โดยกระบวนการย่อยเป็นน้าตาลแยกจากการหมัก (SHF)
และปรับสภาพวัตถุดิบโดยกระบวนการระเบิดด้วยไอน้า และใช้เอนไซม์ Cellic CTec2 ในการย่อยวัตถุดิบเพื่อให้ได้
กลูโคส และท้าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอิทาโคนิกโดยใช้วิธีพืนผิวตอบสนองจากการทดลองแบบ
central composite design ของ 2 ปัจจัย 5 ระดับ ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด จากสมการควอดราติกก้าลังสอง
และวิธีพืนผิวตอบสนอง พบว่าปริมาณเยื่อ และแอมโมเนียมไนเทรตที่เหมาะสมเท่ากับ 150 กรัมต่อลิตร และ 0.03
กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ โดยให้กรดอิทาโคนิกเท่ากับ 7.16 กรัมต่อลิตร

ABSTRACT
Oil palm empty fruit bunch (EFB), one of the most abundant agricultural residues in Thailand, is an
attractive lignocellulosic material for value added agricultural products. They could be used as a raw
material for cheap renewable feedstock to produce acids and many other value-added products. This
research is to investigate the potential of EFB as a raw material for itaconic acid production through
separate hydrolysis and fermentation (SHF). Steam explosion was used in this study to pretreat the
lignocellulosic material. A Cellic CTec2 enzyme was used to hydrolyze the pretreated material into glucose,
used as a substrate for optimizing itaconic acid production. The experimental design, central composite
design (CCD) for two factors at five levels was chosen for optimizing process. The second-order quadratic
model and a response surface method showed that the optimum solid loading and NH4NO3 for itaconic
acid production were 150 g/l and 0.03 g/l, respectively, and 7.16 g/l of itaconic acid was produced.
Key Words: itaconic acid, oil palm empty fruit bunch, separate hydrolysis and fermentation (SHF)
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ค้าน้า
กรดอิ ทาโคนิ กเป็นกรดอินทรี ย์ ที่ มีความส้ าคัญมาก ทั งในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ อุตสาหกรรมการแพทย์
อุตสาหกรรมผลิตสี อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษพิมพ์คุณภาพดี อุตสาหกรรมผลิตกาว เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในปัจจุบัน กรดอิ ทาโคนิกเริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ โดยใช้เป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่
พลาสติก (Milson and Meers, 1985) แต่ด้วยข้อจ้ากัดในด้านต้นทุนการผลิตที่ยังสูงอยู่เนื่องจากการผลิตจาก
กระบวนการทางปิโตรเคมี ดังนันจึงสนใจน้าทรัพยากรจากชีวมวลแทนการใช้ปิโตรเลียม และเนื่องจากประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมที่มแี หล่งชีวมวลจากภาคการเกษตรปริมาณมากจึงมีความได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบ
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีศักยภาพในการผลิตปาล์มน้ามัน โดยในบรรดาน้ามัน
ทังหมดของไทย น้ามันปาล์มมีส่วนแบ่งในตลาดน้ามันพืชสูงสุดเป็นอันดับสอง ปาล์มน้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส้าคัญปลูกมากในจังหวัดภาคใต้ของไทย ผลผลิตปาล์มน้ามันที่ได้จะถูกน้าเข้าสู่โรงงานสกัดน้ามันปาล์มเพื่อผลิต
น้ามันปาล์ม กระบวนการผลิตน้ามันปาล์มท้าให้เกิดวัสดุเหลือทิงเป็นจ้านวนมากโดยเฉพาะทะลายเปล่าปาล์ม
น้ามัน โดยวัตถุดิบที่เป็นทะลายปาล์มน้ามันสด 100 กิโลกรัม จะได้ทะลายเปล่าปาล์มน้ามันที่ 26-59 กิโลกรัม
ดังนันในปีหนึ่งๆ จึงเกิดทะลายเปล่าปาล์มน้ามันเป็นจ้านวนมากประมาณ 2,000,000 ตันต่อปี (ธีระ และคณะ,
2548) แต่เนื่องจากทะลายปาล์มน้ามันมีเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน สะสมอยู่ในปริมาณมาก (วิทยา, 2543)
จึงนับได้ว่าทะลายปาล์มน้ามันเป็นแหล่งชีวมวลแหล่งใหญ่อีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ดังนันจึงควรที่จะหา
แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทะลายปาล์มน้ามันเหล่านี โดยการแปรรูปเป็นสารเคมี
เทคนิคการระเบิดด้วยไอน้าเป็นกระบวนการระเบิดชีวมวล เช่น ไม้หรือวัสดุเหลือทิงทางการเกษตร ด้วยไอ
น้าที่อุณหภูมิสูง (180-210 oC) โดยไอน้าจะไปละลายส่วนของเฮมิเซลลูโลสออกมา ท้าให้เหลือเฉพาะ เซลลูโลสและ
ลิกนิน ซึ่งจะถูกแยกออกจากกันด้วยด่างเพื่อละลายลิกนินออกจากเซลลูโลส และน้าเซลลูโลสมาย่อยด้วยเอนไซม์ให้
เป็นน้าตาลกลูโคส และใช้เป็นซับสเตรตในกระบวนการผลิตกรดอิทาโคนิก (Overend and Chornet, 1987)

อุปกรณ์และวิธีการ
1. วัตถุดิบ (Raw material)
ทะลายปาล์มน้ามันจากบริษัทสุขสมบูรณ์น้ามันปาล์ม จ้ากัด อ. หนองใหญ่ จ.ชลบุรี น้ามาลดขนาดให้มี
ขนาด และความหนาใกล้เคียงกัน และเก็บที่อุณหภูมิห้องเพื่อน้ามาใช้ศึกษาต่อไป
2. การปรับสภาพ (Pretreatment)
2.1 การระเบิดด้วยไอน้า (Steam explosion)
น้าวัตถุดิบที่เตรียมไว้บรรจุลงในเครื่องระเบิดเยื่อด้วยไอน้า (Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial
Product Improvement Institute (KAPI, Kasetsart University, Thailand) โดยเติมวัตถุดิบครังละ 200 กรัม น้าหนัก
แห้ง เข้าเครื่องระเบิดเยื่อที่พร้อมใช้งานแล้ว โดยใช้สภาวะในการระเบิดเยื่อที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
4 นาที เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อน้าไปใช้สกัดด้วยน้าขันต่อไป
2.2 สกัดด้วยน้าร้อน (Water extraction)
น้าเยื่อที่ได้จากการะเบิดด้วยไอน้า ผสมกับน้ากลั่นในอัตราส่วนของปริมาณเยื่อต่อน้า 8 :1 กรัมเยื่อต่อ
มิลลิลิตร จากนันน้าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที น้าเยื่อไปล้างด้วยน้าประปา
จนกระทั่งน้าที่ออกมามีสีจางลงและเป็นกลาง เก็บเยื่อทะลายปาล์มน้ามันเพื่อน้าไปสกัดด้วยด่าง
866
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2.3 การสกัดด้วยด่าง (Alkaline extraction)
เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ (w/v) อัตราส่วนของเยื่อต่อด่าง 8 :1 กรัม
เยื่อต่อมิลลิลิตร จากนันน้าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที เมื่อครบเวลาน้าเยื่อไป
ล้างด้วยน้าประปาจนน้าที่ออกมามีสีจางลง เก็บเยื่อทะลายปาล์มน้ามันเพื่อใช้เป็นซับสเตรตในการผลิตกรดอิทาโค
นิก
3. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอิทาโคนิกจากทะลายปาล์มน้ามัน
3.1 การเตรียมกล้าเชือจุลินทรีย์
โดยเลียง Aspergillus terreus TISTR 3109 บนอาหารวุ้นเอียง PDA บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5-7 วัน เติมน้ากลั่นผสม Tween 80 ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ลงในหลอดเลียงเชือ ใช้ลวดเขี่ยสปอร์ให้
กระจายในน้า น้าสารละลายสปอร์ที่ได้ไปนับจ้านวนความเข้มข้นของสปอร์ด้วย Haemacytometer ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ และเจือจางเพื่อให้ได้สปอร์ประมาณ 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร
ดูดสารละลายสปอร์ของเชือราที่มีสปอร์ความเข้มข้น 1x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน
อาหารเพาะเลียงเชือที่มีองค์ประกอบส้าหรับใช้ในการเจริญเติบโต (growth medium) ซึ่งประกอบด้วย Glucose 60
กรัมต่อลิตร, KH2PO4 0.88 กรัมต่อลิตร, MgSO4· 7H2O 0.95 กรัมต่อลิตร, NH4NO3 4 กรัมต่อลิตร และ CuSO4
0.004 กรัมต่อลิตร น้าไปบ่มบนเครื่องเขย่าที่อัตราการเขย่าเท่ากับ 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนัน
แยกเซลล์เชือราออกมา แล้วล้างด้วยน้ากลั่นแล้วถ่ายเซลล์เชือราลงในอาหารเพาะเลียงเชือที่มีองค์ประกอบส้าหรับ
การผลิตกรดอิตาโคนิค (production medium) ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มีอาหารปริมาตร 100 มิลลิลิตร
น้าไปบ่มบนเครื่องเขย่าที่อัตราการเขย่าเท่ากับ 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 120 ชั่วโมง
3.2 การผลิตกรดอิทาโคนิกจากทะลายปาล์มน้ามันโดยกระบวนการย่อยเป็นน้าตาลแยกจากการหมัก
(separate hydrolysis and fermentation, SHF)
น้าทะลายปาล์มน้ามันที่ผ่านการพรีทรีตเม้นต์ มาย่อยด้วยเอนไซม์เพื่อให้ได้กลูโคส โดยใช้เยื่อทะลาย
ปาล์มน้ามันที่ผ่านการพรีทรีตเม้นต์ ปรับค่าพีเอชเท่ากับ 5 ด้วยซิเทรตบัฟเฟอร์ 0.05 M และฆ่าเชือที่อุณหภูมิ 121
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติมเอนไซม์ Cellic CTec2 25 FPU ต่อกรัมซับสเตรต น้าไปบ่มบนเครื่องเขย่าที่
อัตราการเขย่าเท่ากับ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอน
แทนกลูโคสในอาหารเพาะเลียงเชือที่มีองค์ประกอบส้าหรับการผลิตกรดอิทาโคนิก
4. การวิเคราะห์
วิเคราะห์ปริมาณกรดอิทาโคนิกด้วย HPLC (Shimudzu, Japan) คอลัมน์ Aminex HPX-87H กรดซัลฟิวริก
ความเข้มข้น 0.005 โมลาร์ เป็นตัวชะ ที่อัตราการไหล 0.6 มิลลิลิตรต่อนาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
องค์ประกอบทางเคมีของทะลายปาล์มน้ามัน
Table 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของทะลายปาล์มน้ามันที่ผ่านการพรีทรีตเม้นต์ พบว่าทะลายปาล์ม
น้ามันประกอบไปด้วยเซลลูโลสร้อยละ 75.25 ลิกนินร้อยละ 7.50 และสารแทรกร้อยละ 2.11
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Table 1 Chemical components of oil palm empty fruit bunch
Components
Percentage (w/w)
oil palm empty fruit bunch
pretreatment
Holocellulose
-Hemicellulose
22.19 ± 0.37
2.02 ± 0.05
-Alphacellulose
65.48 ± 0.53
75.25 ± 0.21
Lignin
15.18 ± 0.70
7.50 ± 0.42
Extractive in ethanol/benzene 3.21 ± 0.04
2.11 ± 0.48
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอิทาโคนิกจากทะลายปาล์มน้ามัน
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอิทาโคนิกโดยวิธีพืนผิวตอบสนอง อาศัยการออกแบบการ
ทดลองแบบ central composite design (CCD) โดยปัจจัยที่ศึกษามีทังหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ ปริมาณวัตถุดิบเริ่มต้น
(solid loading, X1) และ (NH4NO3, X2) โดยแต่ละปัจจัยที่ท้าการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับต่้า (-1)
ระดับกลาง (0) ระดับสูง (+1) ระดับบวกแอลฟา (+α) และลบแอลฟา (-α) ดัง Table 3 รวมทังหมด 11 และท้าการ
ทดลองชุดการทดลองละ 2 ซ้า พบว่าในแต่ละการทดลองให้ปริมาณกรดอิทาโคนิกต่างกัน โดยชุดการทดลองที่ 11 มี
ปริมาณกรดอิทาโคนิก สูงที่สุดเท่ากับ 7.16 กรัมต่อลิตร รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 9 มีปริมาณกรดอิทาโคนิก
เท่ากับ 7.12 กรัมต่อลิตร ส่วนชุดการทดลองที่มีปริมาณกรดอิทาโคนิกต่้าที่สุด คือ ชุดการทดลองที่ 1 โดยมีปริมาณ
กรดอิทาโคนิก เท่ากับ 4.20 กรัมต่อลิตร
Table 2 Experimental design and results for enzymatic hydrolysis of oil palm empty fruit bunch to
reducing sugar
Run no.
Coded values
Uncoded values
X1
X2
X1
X2
sugar
Solid loading (g/L)
N (g/l)
Solid loading (g/L)
N (g/l)
(g/l)
1
-1
-1
100
0.02
36.10
2
1
-1
200
0.02
53.10
3
-1
1
100
0.04
35.15
4
1
1
200
0.04
54.55
5
1.68
0
79.93
0.03
25.63
6
-1.68
0
220.70
0.03
52.80
7
0
1.68
150
0.02
62.95
8
0
-1.68
150
0.04
62.72
9
0
0
150
0.03
62.85
10
0
0
150
0.03
63.40
11
0
0
150
0.03
62.97
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Table 3 Experimental design and its independent variables and results
Observed value
Coded values
Uncoded values
Run no.
(g/l)
X1
X2
X1
X2

Predicted value
(g/l)

1

-1

-1

100

0.02

4.2

4.21

2

1

-1

200

0.02

5.34

5.17

3

-1

1

100

0.04

5.34

4.77

4

1

1

200

0.04

4.83

4.98

5

-1.68

0

79.3

0.03

4.68

3.53

6

1.68

0

220.7

0.03

5.18

4.44

7

0

-1.68

150

0.02

4.42

3.53

8

0

1.68

150

0.04

4.94

3.76

9

0

0

150

0.03

7.12

7.06

10

0

0

150

0.03

7.09

7.06

11

0

0

150

0.03

7.16

7.06

All treatments were carried out in duplication

Table 4 Analysis of variance (ANOVA) for the quadratic model
Mean of
Source
Sum of squares Degree of freedom
square
Model
12.31
5
2.46
Residual
0.035
5
6.922E-0.03
Total
12.35
10

F-value

p-value

355.81

<0.0001

R2 = 0.9972, Adjusted-R2 = 0.9944

เมื่อน้าผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อประเมินผลของปัจจัยที่ศึกษาต่อการ
ผลิตกรดอิทาโคนิก จากผลการวิเคราะห์แสดงดัง Table 5 พบว่าค่าสถิติ F เท่ากับ 355.81 ด้วย degree of
freedom (df) เท่ากับ 5, 5 มีค่านัยส้าคัญของการทดสอบ (P-value) เท่ากับ <0.0001 จึงแสดงว่าปัจจัยที่ศึกษามี
ผลต่อการผลิตกรดอิทาโคนิกอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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Table 5 Results of the regression analysis for itaconic acid yield
Variables
Coefficient estimate
Standard error
F-value
(Constant)
7.12
0.048
355.81
X1
0.17
0.029
32.29

P-value
< 0.0001
0.0033

X2

0.17

0.029

33.67

0.285

X1X2

-0.41

0.042

98.33

0.0434

X

2
1

-1.07

0.035

927.11

< 0.0001

X22

-1.19

0.035

1157.27

< 0.0001

เมื่อวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่าปัจจัยทัง 2 และค่าตอบสนองมีความสัมพันธ์กัน โดยสัมประสิทธิ์ที่ได้
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยดัง Table 5 แสดงทิศทางของปัจจัยทัง 2 และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีมี
ผลต่อการผลิตกรดอิทาโคนิก พบว่า สัมประสิทธิ์เส้นตรงของก้าลังสองทัง 2 ปัจจัย มีผลต่อการผลิตกรดอิทาโค
นิก อย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) และเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ค่า R2 เท่ากับ 0.9972 แสดงว่าสมการ
ดังกล่าวสามารถอธิบายตัวแปรในค่าตอบสนองได้ 99.72 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
(p≤0.05) ซึ่งสามารถสรุปสร้างสมการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัง 2 และผลของการผลิตกรดอิทาโค
นิก ได้ดังนี
Y= 7.12+0.17X1+0.17X2-0.41X1X2-1.07X12-1.19X22
(1)
โดย Y
คือ การผลิตกรดอิทาโคนิก
X1
คือ ปริมาณวัตถุดิบเริ่มต้น (กรัมต่อลิตร)
X2
คือ ความเข้มข้นของแอมโมเนียมไนเทรต (กรัมต่อลิตร)
จากสมการที่ 1 สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระ X1 และ X2 มีอิทธิพลทางบวก (มีสัมประสิทธิ์เป็นบวก) ต่อค่าการ
ตอบสนอง (Y) กล่าวคือ หากเพิ่มปริมาณของเยื่อเซลลูโลสและแอมโมเนียมไนเทรต จะท้าให้การผลิต กรดอิทา
โคนิกเพิ่มขึนได้ การผลิตกรดอิทาโคนิกจะมีค่าเพิ่มสูงขึน
แผนภาพพืนที่ผิวตอบสนองสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั ง 2 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการ
ผลิต
ดังนัน Figure 1 จึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของปริมาณวัตถุดิบเริ่มต้น (กรัมต่อลิตร ) และ
ความเข้มข้นของแอมโมเนียมไนเทรต (กรัมต่อลิตร) ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ 0.01 ถึง 0.05 กรัมต่อลิตร ต่อ
การผลิตกรดอิทาโคนิก แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของแอมโมเนียมไนเทรตจาก 0.02 ถึง 0.03 กรัมต่อ
ลิต ร มีผลให้ก ารผลิตกรดอิทาโคนิ ก เพิ่มสู งขึ น แต่เมื่อเพิ่ มความเข้มข้ นของแอมโมเนี ยมไนเทรตจนกระทั่ ง
มากกว่า 0.03 กรัมต่อลิตร มีผลท้าให้การผลิตกรดอิทาโคนิกลดลง ในลักษณะท้านองเดียวกันกับปริมาณวัตถุดิบ
เริ่มต้น เมือ่ เพิ่มปริมาณวัตถุดิบเริ่มต้นตังแต่ 100-160 กรัมต่อลิตร มีผลให้การผลิตกรดอิทาโคนิกเพิ่มขึน และเมื่อ
เพิ่มปริมาณวัตถุดิบเริ่มต้นมากกว่า 160 กรัมต่อลิตร มีผลท้าให้การผลิตกรดอิทาโคนิกลดลง
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Figure 1 The response of itaconic acid (g/l) as a function of solid loading (g/l) and NH4NO3 (g/l) based
on central composite experimental results.

สรุป
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอิทาโคนิกจากทะลายปาล์มน้ามัน โดยอาศัยการออกแบบ
การทดลองแบบ CCD และวิเคราะห์พืนที่ผิวตอบสนอง (RSM) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอิทาโค
นิก ได้แก่ ปริมาณวัตถุดิบเริ่มต้น 150 กรัมต่อลิตร และ ความเข้มข้นของแอมโมเนียมไนเทรต 0.03 กรัมต่อลิตร
ให้ค่าปริมาณกรดอิทาโคนิกเท่ากับ 7.16 กรัมต่อลิตร โดยมีค่าคาดหวังจากการท้านายเท่ากับ 7.06 กรัมต่อลิตร
จากผลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าทะลายปาล์มน้ามันเป็นวัตถุดิบที่เหมาะเพื่อใช้น้ามาผลิตกรดอิทาโคนิก
เมื่อผ่ านกระบวนการพรีท รีตเม้ นต์ที่ เหมาะสมแล้ว เนื่องจากมีเซลลูโลสอยู่ ในปริ มาณสูง และมี ลิกนิก อยู่ใ น
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ผลของไมโครเวฟต่ อการพองตัวของผลิตภัณฑ์ ข้าวแคบกึ่งสําเร็จรู ป
An Effect of microwave on crispy and salty rice cracker (Kao-kab) product
บุษบา มะโนแสน1* จิรรัชต์ กันทะขู้1 จริยา มามาตร1 และ พรพรรณ ธิตา1
Busaba Manosan1*, Jirarat Kantakhoo1, Jariya Mamart1 and Pornphan Thita1

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวแคบกึ่งสําเร็ จรู ปที่สามารถพองตัวด้ วยเตาไมโครเวฟ มีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ สะดวกต่อการบริ โภค งานวิจยั นี ้ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกศึกษาระยะเวลาการทําแห้ งแผ่น
ข้ าวแคบดิบที่มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร ที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส พบว่าใช้ เวลา 40 นาที
ความชื ้นผลิตภัณฑ์ลดเหลือ ร้ อยละ 6.19 เมื่อระยะเวลาการทําแห้ งเพิ่มขึ ้น ทําให้ ความชื ้นในแผ่นข้ าวแคบลดลง
ซึง่ มีผลให้ การพองตัวมีแนวโน้ มลดลงเช่นเดียวกัน การศึกษาส่วนที่สอง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้ าว
แคบเมื่อให้ ความร้ อนด้ วยเตาไมโครเวฟที่กําลังไฟ 800 วัตต์ เป็ นระยะเวลา 1-4 นาที พบว่าข้ าวแคบมีการพอง
เต็มที่เมื่อให้ ความร้ อนนาน 2 นาที ขึ ้นไป อัตราการพองตัวของข้ าวแคบมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาการให้
ความร้ อน ข้ าวแคบมีการพองตัว 1.56, 2.55, 3.54 และ 4.12 เท่า ของปริ มาตรเริ่ มต้ น เมื่อให้ ความร้ อน 1, 2, 3
และ 4 นาที ตามลําดับ ในขณะที่ความแข็งกลับมีค่าลดลงเมื่ออัตราการพองตัวเพิ่มขึ ้น ระยะเวลาการให้ ความ
ร้ อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสี L*a*b* โดยเมื่อเวลาการให้ ความร้ อนเพิ่มขึ ้น ทําให้ คา่ ความสว่าง (L*) และค่า
สีแดง (a*) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ส่วนค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจนเมื่อให้ ความร้ อนตั้งแต่ 2 นาที ขึ ้นไป ดังนั้น
การให้ ความร้ อนผลิตภัณฑ์ข้าวแคบกึ่งสําเร็ จรูปด้ วยเตาไมโครเวฟที่กําลังไฟ 800 วัตต์ เป็ นเวลา 2-4 นาที จะทํา
ให้ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพที่เหมาะสมต่อการบริ โภค

ABSTRACT
The study of instant crispy and salty rice cracker (Kao-kab) product for microwave oven was
aimed to increase convenience consumption. This study was consisted of 2 parts . The optimum of
drying time for the 8 centimeters diameter cracker was at 40 minutes in 35C hot air oven that
reduced their moisture contents to 6.19%. As the drying time increased, moisture contents and
puffing degree trended to decline. The qualities of cracker applied of microwave power from 1 to 4
minutes shared that cracker expansion perfectly took at least 2 minutes The cracker expansion
volume ratios were 1.56, 2.55, 3.54 and 4.12 times of the original volume when heating for 1, 2, 3 and
4 minutes, respectively. While the expansion ratios increased, Hardness tend to decline. The
brightness (L*) and redness (a*) slightly increased, when heating time increased. Whereas, the
yellowness (b*) raised significantly after 2 minutes of heating time. Kao-kab had suitable edible
qualities when using microwave power at 800 watts for 2-4 minutes.
Key Words: rice cracker, microwave, expansion
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คํานํา
ข้ าวแคบเป็ นอาหารว่างชนิดหนึ่งมีลกั ษณะคล้ ายข้ าวเกรี ยบ รสชาติเค็มเล็กน้ อย ทําจากแป้งข้ าวเหนียว
งาดํา และเกลือ มีวิธีทําคล้ ายข้ าวเกรี ยบปากหม้ อ แต่การทําข้ าวแคบ เป็ นการนําเอาแผ่นแป้งไปตากแดดให้ แห้ ง
ทําให้ สกุ โดยปิ ง้ หรื อทอด นิยมเก็บไว้ รับประทานในงานเทศกาลสําคัญ เช่น ปี ใหม่เมือง งานบวชลูกแก้ ว งานปอย
หลวง ปั จจุบนั ยังนิยมรับประทานกันอยู่ มีขายทัว่ ไปในท้ องตลาดในภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2550) สภาพตลาดอาหารของโลกมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากผู้บริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริ โภคที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างประชากรและวิธีการดําเนินชีวิตประจําวันที่เร่ งรี บส่งผล
ให้ ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่หนั มาบริ โภคอาหารกึ่งสําเร็ จรู ป (Instant foods) อาหารพร้ อมปรุ ง (ready-to-cook) และ
อาหารพร้ อมรับประทาน (ready-to-eat) มากขึ ้น สอดคล้ องกับความนิยมใช้ เตาไมโครเวฟอุ่นหรื อเตรี ยมอาหาร
เพื่อบริ โภคเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย สามารถทําอาหารให้ ร้อนในระยะเวลาอันสั้น และ
ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริ โภค เพราะคลื่นไมโครเวฟไม่สะสมในอาหาร ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้ าวแคบกึ่งสําเร็ จรู ปสําหรับเตาไมโครเวฟ ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการบริ โภคเนื่องจากใช้ เวลาสั้นในการ
เตรี ยม นอกจากจะทําให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถรั บประทานข้ าวแคบได้ สะดวกขึน้ แล้ ว ยังเป็ นการช่วยอนุรักษ์ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นไม่ให้ สญ
ู หายอีกด้ วย งานวิจยั นี ้จึงทําการศึกษากระบวนการทําข้ าวแคบ ผลของระยะเวลาในการ
อบแห้ ง และผลการให้ ความร้ อนด้ วยเตาไมโครเวฟต่ออัตราการพองตัว และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ บาง
ประการของผลิต ภัณ ฑ์ ข้ า วแคบเพื่ อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ ข้ า วแคบพร้ อมบริ โ ภคโดยการใช้
ไมโครเวฟให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทําแผ่ นข้ าวแคบ
ผสมแป้งข้ าวเหนียว 1 กิโลกรัม เกลือป่ น ½ ช้ อนชา และนํ ้า 1 กิโลกรัม ให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน ตักนํ ้าแป้ง
ปริ ม าณ 50 กรั ม ลงบนผ้ า ลินิน ที่ ขึงบนปากหม้ อ ที่ อุณหภูมิ นํ า้ เดือด เกลี่ยให้ เ ป็ นแผ่นบาง เมื่ อแป้ งสุก จะมี
ลักษณะใส จึงใช้ พิมพ์สแตนเลสขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร ตัดแผ่นแป้ง นําแผ่นแป้งที่ได้ วางบน
ตะแกรง แล้ วอบด้ วยตู้อบลมร้ อน (WTB Binder, IP 20) ที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส (อ้ างอิงจาก อุณหภูมิเฉลี่ย
ช่วง 9.00-16.00 น. เดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2557)
การศึกษาอัตราการทําแห้ งแผ่ นข้ าวแคบ
นําแผ่นข้ าวแคบไปอบในตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 0-90 นาที นําตัวอย่างข้ าว
แคบที่อบแห้ งที่ระยะเวลาต่างๆ มาวิเคราะห์ความชื ้นตามวิธีของ Association of Official Analytical Chemists
(AOAC, 2005) โดยการชัง่ ตัวอย่าง 2 กรัม ใส่ในถ้ วยอะลูมิเนียมสําหรับหาความชื ้น และนําไปอบในตู้อบลมร้ อน
ที่อณ
ุ หภูมิ 103 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ นํ ้าหนักคงที่ ทดลอง 4 ซํ ้า แล้ วจึงนําข้ อมูลมาสร้ างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างปริ มาณความชื ้นกับระยะเวลาการอบแห้ ง นําตัวอย่างข้ าวแคบอีกส่วนวิเคราะห์อตั ราการพองตัว โดยนํา
ข้ าวแคบไปให้ ความร้ อนด้ วยเตาไมโครเวฟ (Imarflex, MO-7528VA) ปรับระดับความร้ อนบนแผงควบคุมไปที่
800 วัตต์ นาน 2 นาที วิเคราะห์อตั ราการพองตัว โดยเทียบปริ มาตรของแผ่นข้ าวแคบก่อนและหลังการให้ ความ
ร้ อน วัดปริ มาตรโดยใช้ หลักการแทนที่ด้วยเมล็ดงา (คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์, 2539) จากการทดลอง
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จะทําให้ ทราบระยะเวลาการทําแห้ งแผ่นข้ าวแคบที่สามารถลดความชื ้นผลิตภัณฑ์ให้ อยู่ในระดับที่กําหนด คือ ไม่
เกินร้ อยละ 12 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2549) และทราบผลของการเปลี่ยนแปลงความชื ้น
ต่ออัตราการพองตัวของแผ่นข้ าวแคบ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้ าวแคบเมื่อให้ ความร้ อนด้ วยไมโครเวฟ
นําแผ่นข้ าวแคบที่ผ่านการอบแห้ งตามระยะเวลาที่ได้ ศกึ ษาเบื ้องต้ น ที่ทําให้ มีความชื ้นไม่เกินร้ อยละ 12
มาให้ ความร้ อนด้ วยเตาไมโครเวฟที่กําลังไฟ 800 วัตต์ เป็ นระยะเวลา 1-4 นาที แล้ ววิเคราะห์คณ
ุ ภาพดังนี ้
ระดับของการพองตัว (ร้ อยละ) โดยประเมินจากลักษณะปรากฏที่กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนระดับการ
สุกพองจาก 0-100 (ไม่พบการพองตัว จนถึงพองตัวเต็มที่) ทดลอง 3 ซํ ้า โดยประเมินดังต่อไปนี ้
ร้ อยละ 0 : แผ่นแป้งดิบทั้งแผ่น มีลกั ษณะใส ไม่มีการพองตัว
ร้ อยละ 10 : มีการพองตัวจากขอบด้ านข้ างเข้ ามายังจุดกึ่งกลางที่ระยะ 0.0-0.8 ซ.ม. หรื อร้ อยละ 10
ของ พื ้นที่ แป้งส่วนนี ้มีสีขาว ส่วนที่ถดั เข้ ามายังเป็ นแป้งดิบ มีลกั ษณะใส
ร้อยละ 20 : มีการพองตัวจากขอบด้ านข้ างเข้ ามายังจุดกึ่งกลางที่ระยะ 0.0-1.6 ซ.ม. หรื อร้ อยละ 20
ของพื ้นที่ ส่วนที่ถดั เข้ ามายังเป็ นแป้งดิบ มีลกั ษณะใส
ร้อยละ 30 : มีการพองตัวจากขอบด้ านข้ างเข้ ามายังจุดกึ่งกลางที่ระยะ 0.0-2.4 ซ.ม. หรื อร้อยละ 30
ของพื ้นที่ ส่วนที่ถดั เข้ ามายังเป็ นแป้งดิบ มีลกั ษณะใส
ร้ อยละ 40 : มีการพองตัวจากขอบด้ านข้ างเข้ ามายังจุดกึ่งกลางที่ระยะ 0.0-3.2 ซ.ม. หรื อร้อยละ 40
ของพื ้นที่ ส่วนที่ถดั เข้ ามายังเป็ นแป้งดิบ มีลกั ษณะใส
ร้ อยละ 50 : มีการพองตัวจากขอบด้ านข้ างเข้ ามายังจุดกึ่งกลางที่ระยะ 0.0-4.0 ซ.ม. หรื อร้อยละ 50
ของพื ้นที่ ส่วนที่ถดั เข้ ามายังเป็ นแป้งดิบ มีลกั ษณะใส
ร้ อยละ 60 : มีการพองตัวจากขอบด้ านข้ างเข้ ามายังจุดกึ่งกลางที่ระยะ 0.0-4.8 ซ.ม. หรื อร้อยละ 60
ของพื ้นที่ ส่วนที่ถดั เข้ ามายังเป็ นแป้งดิบ มีลกั ษณะใส
ร้ อยละ 70 : มีการพองตัวจากขอบด้ านข้ างเข้ ามายังจุดกึ่งกลางที่ระยะ 0.0-5.6 ซ.ม. หรื อร้อยละ 70
ของพื ้นที่ ส่วนที่ถดั เข้ ามายังเป็ นแป้งดิบ มีลกั ษณะใส
ร้ อยละ 80 : มีการพองตัวจากขอบด้ านข้ างเข้ ามายังจุดกึ่งกลางที่ระยะ 0.0-6.4 ซ.ม. หรื อร้อยละ 80
ของพื ้นที่ ส่วนที่ถดั เข้ ามายังเป็ นแป้งดิบ มีลกั ษณะใส
ร้ อยละ 90 : มีการพองตัวจากขอบด้ านข้ างเข้ ามายังจุดกึ่งกลางที่ระยะ 0.0-7.2 ซ.ม. หรื อร้อยละ 90
ของพื ้นที่สว่ นที่ถดั เข้ ามายังเป็ นแป้งดิบ มีลกั ษณะใส
ร้ อยละ 100 : มีการพองตัวทัว่ ทั้งแผ่น และมีสีขาว
- อัตราการพองตัว โดยเทียบปริ มาตรของแผ่นข้ าวแคบก่อนและหลังการให้ ความร้ อน วัดปริ มาตรโดยใช้
หลักการแทนที่ด้วยเมล็ดงา ทดลอง 3 ซํ ้า
- เนื ้อสัมผัส วัดเนื ้อสัมผัสตรงจุดกึ่งกลางของแผ่นข้ าวแคบโดยใช้ เครื่ องวัดเนื ้อสัมผัส (Brookfield, CT3)
วัดค่าแรงกดแตกหรื อค่าความแข็ง (hardness) ด้ วยหัววัด (probe) แบบ Sphere ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 12.7
มิลลิเมตร ที่ความเร็ ว 1.0 มิลลิเมตร/วินาที ทดลอง 10 ซํ ้า
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- ค่าสี L*a*b* วัดค่าสีโดยใช้ เครื่ องวัดสี (Minolta, CR-10) ทั้งด้ านหน้ าและด้ านหลังของแผ่นข้ าวแคบ
ทดลอง 10 ซํ ้า
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรูป และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
อัตราการทําแห้ งแผ่ นข้ าวแคบ
ในการอบแห้ งแผ่นข้ าวแคบที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส (Figure 1) พบว่าปริ มาณความชื ้นของข้ าว
แคบลดลงอย่างรวดเร็ วในช่วง 40 นาทีแรกของการอบแห้ ง (จากเริ่ มต้ นร้ อยละ 23.72 ลดลงเหลือร้ อยละ 6.19)
การเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็ น 2 ระยะได้ แก่ ช่วง 0 - 40 นาที เป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณความชื ้นใน
ผลิตภัณฑ์ข้าวแคบค่อนข้ างสูง เนื่องจากนํ ้าในผลิตภัณฑ์ถกู ทําให้ ระเหยออกไปอย่างรวดเร็ วตามกลไกการทําแห้ ง
สอดคล้ องกับทฤษฎีที่ว่าเป็ นช่วงที่นํ ้าในอาหารเคลื่อนที่จากด้ านในสู่ด้านนอกบริ เวณผิวหน้ าในอัตราที่เท่ากับนํ ้า
ที่ระเหยที่ระเหยออกจากผิวหน้ า เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นไอระเหย และถุกพัดพาไปด้ วยลมร้ อน
(วิไล, 2546) และช่วง 40 นาทีเป็ นต้ นไปเป็ นช่วงที่ปริ มาณความชื ้นของผลิตภัณฑ์ลดลงในระดับตํ่า เนื่องจาก
ผิวหน้ าของอาหารเริ่ มแห้ งอัตราการเคลื่อนที่ของนํ ้าจากภายในอาหารมายังผิวหน้ าจึงตํ่ากว่าอัตราการระเหยของ
นํ ้าไปยังอากาศโดยรอบ (วิไล, 2546)
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Figure 1 Changing of moisture contents and expansion ratios of Kao-cab during drying
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ผลของการเปลี่ยนแปลงความชืน้ ต่ อการพองตัวของข้ าวแคบ
การอบแห้ งมีผลทําให้ ความชื ้นของข้ าวแคบลดลงตามระยะเวลาการอบที่เพิ่มขึ ้น ความชื ้นที่ลดลงมีผล
โดยตรงต่ออัตราการพองตัวของข้ าวแคบที่มีแนวโน้ มลดลงเช่นเดียวกัน (Figure 1) ในช่วง 0-40 นาที แรกของการ
อบแห้ ง อัตราการพองตัวของข้ าวแคบมีค่าลดลงเช่นเดียวกับกับความชื ้นที่ลดลงอย่างรวดเร็ ว และภายหลัง 40
นาที ปริ มาณความชื ้นของข้ าวแคบลดลงในอัตราที่ช้าลง การพองตัวของข้ าวแคบก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน คือ มี
พองตัวลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากเมื่อระยะเวลาในการอบแห้ งนานขึ ้นจนระดับความชื ้นเริ่ มลดลงเรื่ อยๆ ส่งผลให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามชื น้ เหลื อ อยู่น้ อ ย เมื่ อ ให้ ค วามร้ อนด้ ว ยไมโครเวฟ ความชื น้ ที่ เ หลื อ อยู่เ มื่ อ สัม ผัส กับ คลื่ น
ไมโครเวฟจะเกิดการสัน่ สะเทือนเสียดสีกันเป็ นความร้ อน ส่งผลให้ เกิดไอนํ ้าได้ เพียงเล็กน้ อย จึงไม่สามารถดัน
โครงสร้ างของเจลแป้งให้ เกิดการขยายตัวและพองตัวอย่างเต็มที่ (พันธิพา และคณะ, 2532; วิไล, 2546) ดังนี ้
ความชื ้นที่ลดลงของข้ าวแคบมีผลให้ การพองตัวลดลง
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้ าวแคบเมื่อให้ ความร้ อนด้ วยไมโครเวฟ
การนํ า ข้ า วแคบที่ ผ่า นการอบแห้ ง ที่ อุณ หภูมิ 35 องศาเซลเซี ย ส 40 นาที มาให้ ค วามร้ อนด้ ว ยเตา
ไมโครเวฟที่ระดับกําลังไฟ 800 วัตต์ เป็ นเวลา 1, 2, 3 และ 4 นาที พบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดังต่อไปนี ้
การพองตัว
จากการประเมินลักษณะปรากฏ ที่มีการกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนระดับการสุกพองจาก 0-100 (ไม่
พบการพองตัว-พองตัวเต็มที่) พบว่าข้ าวแคบที่ผ่านการให้ ความร้ อนเป็ นเวลา 1 นาที มีการพองตัวเพียงร้ อยละ
70 ของพื ้นที่ทั้งหมดของแผ่น ส่วนที่ไม่พองตัว มีลกั ษณะใส ส่วนที่พองตัวมีสีขาว ข้ าวแคบพองตัวเต็มที่ (ร้ อยละ
100) เมื่อให้ ความร้ อนนาน 2, 3, และ 4 นาที สอดคล้ องกับอัตราการพองตัวที่เพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาการให้ ความ
ร้ อน ข้ าวแคบมีการพองตัว 1.56, 2.55, 3.54 และ 4.12 เท่า ของปริ มาตรเริ่ มต้ น เมื่อให้ ความร้ อน 1, 2, 3 และ 4
นาที ตามลําดับ (table 1)
Table 1 Expansion levels, Appearance attributes, and expansion ratios of Kao-kab after microwave
heating for 0, 1, 2, 3 and 4 minutes
Heating time (min.) Expansion level (%) Appearance attributes
Expansion ratio (times)
0
0
Rare , transparent
0.29e±0.16
Rare, almost white and
1
70
1.56d±0.24
slightly transparent
2
100
Well done, white
2.55c±0.43
3
100
Well done, creamy white
3.54b±0.25
4
100
Well done, creamy brown
4.12a±0.25
a,b,c,…,e

Mean value in the same column with different letters are significantly different (p≤0.05)
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เนือ้ สัมผัส
การเปลี่ยนแปลงเนือ้ สัมผัสของข้ าวแคบเมื่อให้ ความร้อนที่ระยะเวลาต่างกัน (table 2) พบว่าเมื่อ
ระยะเวลาการให้ ความร้ อนเพิ่มขึ ้น ความแข็งของข้ าวแคบมีแนวโน้ มลดลง ซึ่งสอดคล้ องกับระดับการพองและ
อัตราการพองตัวของข้ าวแคบ (table 1) โดยที่ระยะเวลาการให้ ความร้ อนที่ 0 และ 1 นาที ข้ าวแคบยังดิบอยู่
ความแข็งจึงมีค่าใกล้ เคียงกัน แต่เมื่อให้ ความร้อน 2 นาที ข้ าวแคบมีการพองตัวเต็มที่ ค่าความแข็งจึงลดลง
อย่างเห็นได้ ชัด และเมื่อเพิ่มระยะเวลาการให้ ความร้ อนที่ 3 และ 4 นาที อัตราการพองตัวยิ่งเพิ่มขึ ้น ความแข็ง
ของข้ าวแคบจึงมีคา่ ลดลง
Table 2 Hardness of Kao-kab after microwave heating for 0, 1, 2, 3 and 4 minutes
Heating time (min.)
Hardness (g)
0
1446.60a  141.23
1
1343.60a  161.07
2
1110.30b  110.43
3
763.50c  158.77
4
820.00c  153.92
a,b

Mean value in the same column with different letters are significantly different (p≤0.05)

ค่ าสี L* a* b*
การเปลี่ยนแปลงค่าสี L* a* b* ของข้ าวแคบเมื่อให้ ความร้ อน (Table 2) พบว่า ค่าความสว่าง (L*) และ
ค่าสีแดง (a*) ของข้ าวแคบ มีค่าเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ในขณะที่ค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เมื่อให้ ความ
ร้ อนตั้งแต่ 2 นาที ขึ ้นไป ซึง่ สอดคล้ องกับลักษณะปรากฏของข้ าวแคบ (Table 1) เมื่อให้ ความร้ อนนาน 2 นาที
ข้ าวแคบมีการพองตัวเต็มที่ทั้งแผ่น มีสีขาว มีสีขาวครี มเมื่อให้ ความร้ อนนาน 3 นาที และที่ระยะเวลา 4 นาที ข้ าว
แคบเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาลอ่อน การเกิดสีนํ ้าตาล อาจเนื่องมาจากปฏิกิริยาเมลลาร์ ด (Maillard reaction) หรื อ
ปฏิกิริยาการเกิดสีนํ ้าตาลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเอนไซม์ ซึ่งเป็ นปฏิกิริยาระหว่างหมู่คาร์ บอนิลของนํ ้าตาลรี ดิวซ์กบั หมู่
เอมีนในโมเลกุลของโปรตีน เกิดเป็ นสารไกลโคซีล (N-substituted glycosylamine) และเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องจน
ได้ สารสีนํ ้าตาล โดยความร้ อนเป็ นปั จจัยที่เร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาให้ เพิ่มขึ ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้น (นิธิยา, 2549)
Table 3 Color value (L* a* b*) of Kao-kab after microwave heating for 0, 1, 2, 3 and 4 minutes
Color value
Heating time
(min.)
L* ns
a* ns
b*
0
40.78±1.68
6.41±1.17
6.11b±2.68
1
44.07±1.92
6.78±1.39
7.40b±2.27
2
44.10±1.67
6.68±0.95
13.14a±2.67
3
43.53±0.76
6.57±1.11
12.70a±1.25
4
44.70±1.21
7.00±0.92
12.20a±1.27
ns
a,b

Means are not significantly different (p>0.05)
Mean value in the same column with different letters are significantly different (p≤0.05)
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สรุ ป
การทํ าแห้ งแผ่นข้ าวแคบดิบที่ มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลาง 8 เซนติเมตร ที่ อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส
เพื่อให้ เหลือความชื ้นสุดท้ ายไม่เกินร้ อยละ 12 ใช้ ระยะเวลา 40 นาที ได้ ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายมีความชื ้นร้ อยละ 6.19
เมื่อระยะเวลาการทําแห้ งเพิ่มขึ ้น ทําให้ ความชื ้นในแผ่นข้ าวแคบลดลง ซึ่งมีผลให้ การพองตัวมีแนวโน้ มลดลง
เช่นเดียวกัน การให้ ความร้ อนแก่ข้าวแคบด้ วยไมโครเวฟที่กําลังไฟ 800 วัตต์ เป็ นระยะเวลา 2 นาที ขึ ้นไป มีผลทํา
ให้ ข้าวแคบพองเต็มที่ทวั่ แผ่น ข้ าวแคบมีการพองตัว 1.56, 2.55, 3.54 และ 4.12 เท่า ของปริ มาตรเริ่ มต้ น เมื่อให้
ความร้ อน 1, 2, 3 และ 4 นาที ตามลําดับ ในขณะที่ค่าของความแข็งกลับมีคา่ ลดลงเมื่องอัตราความพองตัว
เพิ่มขึ ้น เมื่อระยะเวลาการให้ ความร้ อนเพิ่มขึ ้นทําให้ คา่ ความสว่าง (L*) และค่าสีแดง (a*) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ส่วน
ค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจนเมื่อให้ ความร้ อนตั้งแต่ 2 นาทีขึ ้นไป
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ผลของความชื้นต่อคุณสมบัติการคั่วแตกของข้าวฟ่าง
Effect of Moisture Content on Popping Properties of Sorghum
นพวรรณ นุ่มศิร1ิ ธนวดี หนึ่งดวงกมล1 ขวัญทิพย์ สนธยาสถาพร1 สวรินทร์ ทองแก้ว1 และ เยาวภา หล่อเจริญผล1*
Noppawan Noomsiri1, Thanawadee Nungduangkamon1, Kwanthip Sonthayasathaporn1, Sawarin Thongkaew1
and Yaowapa Lorjaroenphon1*

บทคัดย่อ
ข้าวฟ่างเป็นธัญชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่มีมูลค่าต่่า การแปรรูปด้วยวิธีการคั่วแตกจะช่วย
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความชื้นเมล็ดข้าวฟ่างต่อสัดส่วนการคั่ว
แตกและปริมาตรหลังการคั่วแตก การทดลองเริ่มจากแช่เมล็ดข้าวฟ่างในน้่าที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง
แล้วอบปรับความชื้นที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 15, 30, 45, 60, 75 และ 120 นาที ก่อนน่าไปคั่วแตกด้วยเครื่อง
ท่าข้าวโพดคั่วเทียบกับข้าวฟ่างที่มีความชื้นเริ่มต้น 9.51% (ตัวอย่างควบคุม) จากผลการทดลองพบว่าข้าวฟ่างที่
อบนาน 60 และ 70 นาที ซึ่งมีความชื้น 15.09 และ 13.16% ตามล่าดับ มีสัดส่วนการคั่วแตกและปริมาตรหลัง
การคั่วแตกสูงที่สุด (p < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของตัวอย่างที่อบนาน 60
นาทีกับข้าวโพดคั่ว พบว่าข้าวฟ่างคั่วมีปริมาณไขมัน aw และค่าสี b* ต่่ากว่า (p < 0.05) นอกจากนี้เมื่อน่า
ตัวอย่างทั้งสองไปเคลือบเนยเพื่อทดสอบผู้บริโภคจ่านวน 50 คน พบว่าข้าวฟ่างคั่วรสเนยมีคะแนนความชอบ
โดยรวมไม่แตกต่างจากข้าวโพดคั่วรสเนย (p > 0.05)

Abstract
Sorghum is an inexpensive cereal which contains high nutrition value. Popping process may
create a value-added product. This research aims to study effect of moisture content of sorghum on
expansion ratio and popped volume. Sorghum was soaked in water at room temperature for 5 h, and
was dried at 60 °C for 15, 30, 45, 60, 75 and 120 min before popping by popcorn machine. Grain
with 9.51% initial moisture content was used as the control sample. The results revealed that
sorghum samples dried for 60 and 70 min (15.09 and 13.16% moisture, respectively) had highest
expansion ratio and popped volume (p < 0.05). The comparison on chemical and physical
characteristics also indicated that fat content, aw, and color b* of popped sorghum dried for 60 min
were lower than those of popcorn (p < 0.05). In addition, the consumer testing (n = 50) revealed that
there was no significant difference in the overall acceptability between butter flavored popped
sorghum and butter flavored popcorn (p > 0.05).
Key Words: popped sorghum, pop expansion, expansion ratio, popped volume, popcorn
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คานา
ข้าวฟ่างเป็นธัญชาติที่มีมูลค่าต่่าและไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย จึงไม่ได้รับความนิยม
ในการน่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เมล็ดข้าวฟ่างมีขนาดเล็ก ลักษณะโครงสร้างคล้ายข้าวโพดทั้งในส่วน
germ และ endosperm แต่มีเยื่อหุ้มเมล็ดและความหนาแน่นของ endosperm มากกว่าข้าวโพด อีกทั้งยังมี
ปริมาณองค์ป ระกอบแตกต่างกัน เล็ก น้อย โดยข้าวฟ่างมีป ริมาณความชื้นและไขมันน้อ ยกว่าข้ าวโพด แต่ มี
สตาร์ชและโปรตีนมากกว่า (Eckhoff and Watson, 2009) นอกจากนี้สตาร์ชข้าวฟ่างยังถูกย่อยได้ง่าย
(Saravanabavan et al., 2013) ซึ่งดีต่อเด็กและผู้สูงอายุ จากโครงสร้างเมล็ดและองค์ประกอบที่คล้ายกันนี้
ส่งผลให้ข้าวฟ่างมีคุณสมบัติในการคั่วแตกได้เช่นเดียวกับข้าวโพด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการคั่วแตกของเมล็ดข้าว
ฟ่าง ได้แก่ สายพันธุ์ (Rooney and Rooney, 2013) ลักษณะของเมล็ด ขนาดของเมล็ด ปริมาณอะมิโลส
ปริมาณไขมัน ปริมาณโปรตีน และ วิธีการคั่วแตก (Mishra et al., 2014) รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ปลูก (Chavan
et al., 2015) นอกจากนี้มีหลายงานวิจัยที่พบว่าความชื้นเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะของข้าวโพดและข้าว
ฟ่างคั่ว ทั้งในด้านปริมาตรหลังการคั่วแตก ขนาดของชิ้นที่แตกออก และร้อยละของเมล็ดที่ไม่แตก (Gökmen,
2004; Gaul and Rayas-Duarte, 2008; Sharma et al., 2014) โดยความร้อนในการคั่วจะส่งผลให้เกิดการ
สะสมความดันเนื่องจากความชื้นภายในชั้น horny endosperm ที่ล้อมรอบอยู่ด้านนอกของโครงสร้างเมล็ด จน
ท่าให้เมล็ดแตกออกและเจลแป้งขยายตัว (Hoseney et al., 1983) อย่างไรก็ตามวิธีการปรับความชื้นของเมล็ด
ข้าวฟ่างที่ท่าโดยการเติมน้่าโดยตรงหรือการปรับความชื้นสัมพัทธ์ในภาชนะบรรจุ เพื่อให้ได้ความชื้นของเมล็ด
ตามต้องการ (Gaul and Rayas-Duarte, 2008) ต้องใช้เวลานานซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการน่าข้าวฟ่างมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวฟ่างคั่วเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ าแก่ผลิตภัณฑ์ โดย
ปรับความชื้นเมล็ดข้าวฟ่างด้วยการแช่น้่าและอบที่ระยะเวลาต่างๆ แล้ววิเคราะห์สัดส่วนการคั่วแตกและปริมาตร
หลังการคั่วแตก รวมถึงเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสเทียบกับข้าวโพดคั่ว

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การศึกษาผลของปริมาณความชื้นเมล็ดข้าวฟ่างต่อคุณลักษณะของข้าวฟ่างคั่ว
แช่เมล็ดข้าวฟ่างพันธุ์เคยู 439 (ไร่สุวรรณ จังหวัดสระบุรี) 80 กรัม ในน้่าสะอาดปริมาตร 250 มิลลิลิตร
ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง และน่ามาซับน้่าส่วนเกินออกก่อนน่าไปเกลี่ยเป็นชั้นเดียวบนตระแกรงที่ปูด้วย
ผ้าขาวบาง แล้วอบปรับความชื้นด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด (tray dryer; Kan Seng Lee Machinery (1960)
Co., Ltd., Thailand) ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 15, 30, 45, 60, 75 และ 120 นาที โดยมีเมล็ดข้าวฟ่างที่ไม่
ผ่านการแช่น้่าและอบปรับความชื้นเป็นตัวอย่างควบคุม วิเคราะห์ความชื้นของตัวอย่างข้าวฟ่างด้วยเครื่อง
วิเคราะห์ความชื้น (moisture balance; KEAN Co., Ltd., Germany) และคั่วแตกด้วยเครื่องท่าข้าวโพดคั่ว
(popcorn machine; Gold Well Co., Ltd., USA) ที่ระดับความร้อน 226 °C เป็นเวลา 3 นาที แล้ววิเคราะห์ 1)
สัดส่วนการคั่วแตกที่ค่านวณจากน้่าหนักเมล็ดข้าวฟ่างคั่วที่เกิดการแตกหารด้วยน้่าหนักเมล็ดข้าวฟ่างคั่วที่ไม่เกิด
การแตก โดยดัดแปลงจากวิธีของ Mohamed et al. (1993) และ Dofing et al. (1990) และ 2) ปริมาตรหลังการ
คั่วแตก โดยน่าเมล็ดข้าวฟ่างคั่วที่เกิดการแตก 10 กรัม ไปวัดปริมาตรด้วยกระบอกตวงขนาด 250 มิลลิลิตร ตาม
วิธีที่ของ Gökmen (2004) และ Rooney and Rooney (2013)
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ท่าการทดลอง 3 ซ้่า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design;
CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package
for Social Science, version 19) หากพบความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย
วิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2. การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของข้าวฟ่างคั่วเทียบกับข้าวโพดคั่ว
วิเคราะห์ความชื้นและคั่วเมล็ดข้าวโพด (McGarrett; The American Popcorn Co., Ltd., USA) ด้วย
เครื่องท่าข้าวโพดคั่วเช่นเดียวกับการทดลองในข้อที่ 1 และวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ ได้แก่
ปริมาณไขมัน ความชื้น aw และ ค่าสี (L*, a*, b*) เทียบกับตัวอย่างข้าวฟ่างคั่วจากการทดลองในข้อที่ 1 ซึ่งมี
สัดส่วนการคั่วแตกและปริมาตรหลังการคั่วแตกสูงที่สุด ท่าการทดลอง 3 ซ้่า แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
Independent two-sample t-test
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวฟ่างคั่วเคลือบเนย
3.1 วิธีการเตรียมตัวอย่าง
ละลายเนยเค็ม (ออร์คิด; บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ่ากัด , ประเทศไทย) 20 กรัม ที่อุณหภูมิ 70 °C
แล้วเคลือบบนข้าวโพดคั่วหรือข้าวฟ่างคั่วจากการทดลองในข้อ 2 ด้วยหม้อเคลือบ (panning; Can Tech
Engineering, Co., Ltd., Thailand)
3.2 วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์ทางสถิติ
น่าตัวอย่ างทั้ งสองจากข้อ 3.1 ไปทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้ บริโภค โดยคัดเลือกผู้บ ริโภค
กลุ่มเป้าหมายที่รับประทานขนมขบเคี้ยวเป็นประจ่าจ่านวน 50 คน น่าเสนอตัวอย่างทั้งสองที่ใช้ด้วยเลขสุ่ม 3
หลักแทนชื่อตัวอย่างและสลับล่าดับการน่าเสนอตัวอย่างอย่างสมดุล โดยผู้ทดสอบแต่ละคนชิมตัวอย่างและให้
คะแนนดังนี้ 1) ความชอบ (hedonic test) ต่อลักษณะโดยรวม สี กลิ่น และ ความกรอบ ด้วย 9-point scale
โดย 9 = ชอบมากที่สุด และ 1 = ไม่ชอบมากที่สุด แล้ววิเคราะห์ผลด้วยวิธี paired sample t-test และ 2) ความ
พอดี (just about right test) ต่อลักษณะด้านสี กลิ่น และ ความกรอบ ด้วย 5-point scale โดย 1 = น้อยเกินไป
และ 5 = มากเกินไป แล้ววิเคราะห์ผลโดยการแจกแจงความถี่ จากนั้นให้ผู้ทดสอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
3) food action rating test ด้านความสนใจในการรับประทานและความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวฟ่างคั่ว
เคลือบเนยหากมีจ่าหน่ายในท้องตลาด โดยวิเคราะห์ผลด้วยการแจกแจงความถี่

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การศึกษาผลของปริมาณความชื้นเมล็ดข้าวฟ่างต่อคุณลักษณะของข้าวฟ่างคั่ว
เมล็ดข้าวฟ่างมีปริมาณความชื้นเริ่มต้น 9.51% (ตัวอย่างควบคุม) ไม่เหมาะสมในการน่ามาแปรรูปด้วย
วิธีคั่วแตก คือมีสัดส่วนการคั่วแตกต่่าที่สุดเพียง 0.26 (Table 1) เนื่องจากมีปริมาณน้่าที่จะท่าให้เกิดความดันไอ
ไม่ เ พี ย งพอในการท่ า ให้ เ ยื่ อ หุ้ ม เมล็ ด แตกออก นอกจากนี้ ยั ง มี ป ริ ม าตรหลั ง การคั่ ว แตก 74.67 ลู ก บาศก์
เซนติเมตร/10 กรัม ซึ่งน้อยกว่าข้าวโพดคั่วจากการทดลองของ Gökmen (2004) ที่มีปริมาตร 280 ลูกบาศก์
เซนติเมตร/10 กรัม ทั้งนี้เพราะเมล็ดข้าวฟ่างมีขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดหนากว่าและมีความหนาแน่น
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ของ endosperm มากกว่าเมล็ดข้าวโพด (Eckhoff and Watson, 2009) ดังนั้นจึงจ่าเป็นต้องมีการปรับความชื้น
ให้ เ หมาะสมก่ อ นการคั่ ว แตก โดยในการทดลองนี้ ใ ช้ วิ ธี แ ช่ น้่ า เพื่ อ ให้ น้่ า ซึ ม ผ่ า นเข้ า ทาง germ สู่ floury
endosperm ที่มีรูพรุน ท่าให้ความชื้นในเมล็ดมากขึ้น และเมื่อให้ความร้อนโดยการคั่วแตกจะเกิดการสะสมของ
ความดันภายในชั้น horny endosperm ที่ล้อมอยู่ด้านนอก จนความดันมากพอให้เกิดการแตกออกและเจลแป้ง
ขยายตัว (Hoseney et al., 1983)
จากการทดลองอบปรับความชื้นเมล็ดข้าวฟ่างที่อุณหภูมิ 60 °C พบว่าปริมาณความชื้นลดลงตาม
ระยะเวลาการอบ (Table 1) โดยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณความชื้นกับผลการคั่วแตก พบว่าความชื้นที่เพิ่มขึ้นท่า
ให้สัดส่วนการคั่วแตกและปริมาตรหลังการคั่วแตกเพิ่มขึ้น (Figure 1) จนถึงระดับความชื้น 13.16-15.09% (อบ
นาน 75 และ 60 นาที ตามล่าดับ) จากนั้นเมื่อมีความชื้นสูงขึ้นกลับส่งผลให้สัดส่วนการคั่วแตกและปริมาตรหลัง
การคั่วแตกลดลง เนื่องจากเมื่อความชื้นภายในเมล็ดเพิ่มขึ้น อุณหภูมิการหลอมเหลวของ pericarp จะต่่าลง การ
แตกออกของเยื่อหุ้มเมล็ดจึงเกิดขึ้นที่อุณหภูมิที่มีความดันภายในเมล็ดต่่าลง เป็นสาเหตุให้การขยายปริมาตร
ลดลง (Gökmen, 2004) นอกจากนี้ Sharma et al. (2014) ยังอธิบายว่าความชื้นที่สูงเกินไปจะเกิดการสูญเสีย
การเชื่อมกันของโครงสร้าง lemma และ palea (interlocking) ในเยื่อหุ้มเมล็ดท่าให้มีความดันภายในไม่เพียงพอ
ให้เกิดการขยายตัว ดังนั้นความชื้น 13.16-15.09% จึงเป็นปริมาณที่เหมาะสมหรือเรียกว่าเป็นค่าความชื้นวิกฤต
ของเมล็ดข้าวฟ่างพันธุ์เคยู 439 ในการท่าข้าวฟ่างคั่ว ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Gaul and Rayas (2008)
ที่พบว่าข้าวฟ่างความชื้น 15% มีประสิทธิภาพการคั่วแตกและการขยายตัวสูงสุด เช่นเดียวกับการทดลองของ
Gökmen (2004) ที่รายงานว่าข้าวโพดความชื้น 14% มีร้อยละการคั่วแตก ขนาดชิ้น และปริมาณหลังการคั่วแตก
สูงสุด รวมถึง Shimomi et al. (2002) ที่วิเคราะห์ปริมาณหลังการคั่วแตกสูงสุดเมื่อข้าวโพดมีความชื้น 15.51%
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวอย่างที่เตรียมจากข้าวฟ่างความชื้น 13.16 และ 15.09% มีค่าสัดส่วนการคั่วแตก
และปริมาตรหลังการคั่วแตกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (Table 1) แต่ควรเลือกใช้เมล็ดข้าวฟ่างที่มี
ความชื้น 15.09% เนื่องจากใช้เวลาในการอบสั้นกว่า และยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าพลังงานอีกด้วย
Table1 Moisture content, expansion ratio and popped volume of sorghum drying at different time
drying time (min)
moisture content
popped sorghum
(%)
expansion ratio popped volume (cm3/10 g)
control sample (initial grain)
9.51 ± 0.67a
0.26 ± 0.07a
74.67 ± 12.22a
15
23.98 ± 1.55e
0.97 ± 0.07bc
72.67 ± 6.11a
30
17.64 ± 0.94d
1.33 ± 0.23c
97.00 ± 19.08bc
45
15.87 ± 1.83cd
1.82 ± 0.42d
95.00 ± 12.12bc
60
15.09 ± 0.82bc
2.39 ± 0.33e
117.00 ± 8.89d
75
13.16 ± 0.97b
2.31 ± 0.10e
113.67 ± 4.04cd
120
10.25 ± 0.12a
0.56 ± 0.26ab
81.00 ± 4.58ab
Different letters in superscript following mean ± standard deviation values indicate statistically
significant differences (p < 0.05).
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Figure 1 Popped sorghum prepared form raw sorghum at difference moisture content
2. การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของข้าวฟ่างคั่วเทียบกับข้าวโพดคั่ว
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของตัวอย่างที่เตรียมจากข้าวฟ่างความชื้น 15.09%
(อบนาน 60 นาที) เปรียบเทียบกับข้าวโพดคั่ว พบว่าข้าวฟ่างคั่วมีปริมาณไขมัน (2.55%) และ aw (0.29) น้อย
กว่าข้าวโพดคั่วอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังแสดงใน Table 2 ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ
Eckhoff and Watson (2009) ในขณะที่สี L* และ a* ของทั้งสองตัวอย่างมีค่าไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) แต่
ข้าวโพดมีสีเหลือง (ค่า b*) มากกว่าข้าวฟ่าง
Table 2 Chemical and physical characteristics of popped sorghum and popcorn
characteristic
popped sorghum
popcorn
fat content (%)
2.55 ± 0.37
3.36 ± 0.20
moisture content (%)
4.49 ± 0.05
6.64 ± 0.32
aw
0.29 ± 0.01
0.41 ± 0.01
color: L*
80.79 ± 0.01
84.84 ± 1.04
a*
0.73 ± 0.07
1.14 ± 0.11
b*
5.96 ± 0.38
16.16 ± 0.04

p-value
0.045
0.061
<0.001
0.114
0.067
0.016

3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวฟ่างคั่วเคลือบเนย
ในการทดสอบความชอบและการยอมรับเปรียบเทียบระหว่างข้าวฟ่างคั่วเคลือบเนยและข้าวโพดคั่ว
เคลือบเนย โดยใช้ผู้บริโภคที่รับประทานขนมขบเคี้ยวเป็นประจ่าจ่านวน 50 คน (ชาย 14 คน หญิง 36 คน) อายุ
ระหว่าง 12-25 ปี พบว่าคะแนนความชอบโดยรวมและความชอบด้านกลิ่นของตัวอย่างทั้งสองไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังแสดงใน Table 3 แต่ข้าวฟ่างคั่วเคลือบเนยมีคะแนนความชอบด้าน
ความกรอบมากกว่าข้าวโพดคั่วเคลือบเนย ในขณะที่ผู้บริโภคชอบสีของตัวอย่างข้าวโพดคั่วมากกว่า โดยเมื่อ
พิจารณาระดับความพอดีด้านสีจากการทดสอบด้วยวิธี just about right (Table 4) พบว่าผู้บริโภค 70% มี
ความเห็นว่าข้าวฟ่างคั่วเคลือบเนยมีสีอ่อนเกินไป ในขณะที่ 62% ของผู้บริโภคคิดว่าข้าวโพดคั่วเคลือบเนยมีสี
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ก่าลังดีแล้ว ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากค่า b* ของข้าวโพดคั่วก่อนการเคลือบเนยที่มีค่าสูงกว่าข้าวฟ่างคั่ว (Table 2)
และเมื่อพิจารณาค่า L* ของตัวอย่างทั้ง 2 ที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นข้าวฟ่างคั่วที่มีขนาดเล็กกว่าจึงมีพื้นที่ผิวส่าหรับ
เคลือบเนยมากกว่าข้าวโพดคั่ว ส่งผลให้ข้าวฟ่างคั่วเคลือบเนยมีสีอ่อนกว่า นอกจากนี้ครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคคิดว่า
ตัวอย่างข้าวฟ่างมีกลิ่นรสอ่อนเกินไป ดังนั้นจึ งควรเพิ่มปริมาณของเครื่องปรุงรสเพื่อให้คะแนนการยอมรับด้าน
กลิ่นรสสูงขึ้น และยังอาจช่วยปรับปรุงคุณลักษณะด้านสีอีก ด้วย ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงคุณลักษณะด้านความ
กรอบของข้ า วฟ่ า งคั่ ว โดยเปลี่ ย นไปใช้ เ ครื่ อ งปรุ ง รสแบบแห้ ง แทนการใช้ เ นยละลายซึ่ ง มี ป ริ ม าณน้่ า เป็ น
องค์ประกอบอยู่ถึง 16% (Gordon, 1997; Zijl and Klapwijk, 2000) อย่างไรก็ตามแม้ว่าคะแนนความชอบและ
การยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภคต่อ คุณ ลั ก ษณะด้ านต่า งๆ ของข้ าวฟ่ างคั่ว จะไม่สู ง แต่ผู้ บ ริ โภคมีค วามสนใจที่ จ ะ
รับประทานและซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสูงถึง 88 และ 60% ตามล่าดับ (Figure 2a และ Figure 2b)
Table 3 Means and standard deviations of hedonic scores for butter flavored popped sorghum and
butter flavored popcorn
sensory attribute
butter flavored sample
p-value
popped sorghum
popcorn
overall
5.46±1.73
5.68±2.00
0.416
color
5.38±1.82
6.92±1.45
<0.001
flavor
6.32±1.58
5.96±1.50
0.121
crunchiness
5.60±2.19
4.12±2.19
<0.001
Table 4 Frequency distribution (%) of just about right test for butter flavored popped sorghum and
butter flavored popcorn
Sensory attribute
butter flavored sample
popped sorghum
popcorn
color
too low
70
38
just right
20
62
too high
10
0
flavor
too low
50
50
just right
40
36
too high
10
18
crunchiness
too low
48
94
just right
44
6
too high
8
0
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8%

4%

0%
28%
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definitely would

probably would not

4%
14%

probably would

maybe/maybe not

60%

4%

32%
46%

definitely would not

(a)
(b)
Figure 2 Distribution (%) of food action rating test for eating (a) and buying (b) of popped sorghum

สรุป
การคั่วเมล็ดข้าวฟ่างที่ปรับความชื้น ประมาณ 15% โดยการน่าไปแช่น้่าและอบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็น
เวลา 60 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่สั้นที่สุด จะมีสัดส่วนการคั่วแตกและปริมาตรหลังการคั่วแตกสูงสุด นอกจากนี้ยังมี
ปริมาณไขมัน aw และค่าสี b* ต่่ากว่าข้าวโพดคั่ว และเมื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคพบว่าคะแนน
ความชอบด้านความกรอบของข้าวฟ่างคั่วเคลือบเนยสูงกว่าข้าวโพดคั่วเคลือบเนย อีกทั้งผู้บริโภคยังให้ความ
สนใจในการรับประทานและเลือกซื้อข้าวฟ่างคั่วเคลือบเนยหากมีจ่าหน่ายในท้องตลาด
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ประสิทธิภาพของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
Efficacy of Vanillin-Coated Paperboard on Microbial Inhibition
พิมพ์วลัญป์ สมบูรณ์1 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์1* และ รังรอง ยกส้าน1
Pimwalun Somboon1, Tunyarut Jinkarn1* and Rangrong Yoksan1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลิน
ในการทดลองได้กาหนดระดับความเข้มข้นของวานิลลินในเอทานอลที่ร้อยละ 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 (w/v)
ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ ประเมินจากการสัมผัสกระดาษต้านจุลินทรีย์โดยตรงบนอาหารวุ้น (agardisc diffusion method) โดยรายงานผลเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณต้านจุลินทรีย์ และวิธีการแพร่
ผ่านช่องว่างเหนืออาหารวุ้น (vapour-diffusion method) ประเมินจากเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีที่ลดลง โดย
รายงานผลเป็นค่าดัชนีการต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial Idex) เชื้อจุลินทรีย์ในการทดสอบมี 3 ชนิด คือ Bacillus
cereus, Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ผลการศึกษาพบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารละลาย
วานิลลินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ B.
cereus ดีที่สุด รองลงมาคือเชื้อ S. aureus และเชื้อ E. coli ตามลาดับ ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์
ทดสอบโดยวิธีการแพร่ผ่านช่องว่างเหนืออาหารวุ้นสามารถเห็นผลได้ที่ระดับความเข้มข้นของวานิลลินที่ต่ากว่า
เนื่องจากวานิลลินสามารถระเหยเป็นไอช่วยส่งเสริมการต้านเชื้อได้ดีขึ้น

ABSTRACT
The study aimed to evaluate antimicrobial efficacy of vanillin coated paperboard. The
concentrations of vanillin powder in ethanol were 15, 20, 25, 30, 35 and 40% (w/v). Antimicrobial activities
were evaluated through agar-disc diffusion method, reporting by clear zone diameters and vapourdiffusion method, determining the antimicrobial index. Three types of common pathogens and food
spoilage bacteria were investigated composed of Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and
Escherichia coli. The results show that, in both methods, the inhibitory effect of vanillin coated paperboard
for specific types of bacteria depended on the concentrations of vanillin. The higher the concentration,
the better the antimicrobial effectiveness. Moreover, vanillin coated paperboard showed better antimicrobial
activity against B. cereus than S. aureus and E. coli, respectively. Comparing between the two testing
methods, antimicrobial activities can be found at lower concentration of vanillin for the vapourdiffusion method since vanillin can evaporate and enhance the antimicrobial effect.
Key Words: vanillin, antimicrobial, paperboard, coating
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คานา
การพัฒนาวัส ดุบรรจุ ให้มี สมบั ติในการต้านเชื้ อจุลิ นทรี ย์โดยท าหน้ าที่เป็น บรรจุภัณ ฑ์แบบแอคที ฟ
(Active packaging) ถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและมีงานวิจัยจานวนมากที่ศึกษาในด้านนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์มีส่วนช่วยในการสร้างความปลอดภัยและยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Mangalassary, 2012; Silveira et al., 2015) บรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์สามารถทาได้ใน
หลายรูปแบบ เช่น บรรจุสารต้านจุลินทรีย์ที่สามารถระเหยได้ในซอง เพื่อนาไปใส่ในบรรจุภัณฑ์ หรือการผสมสาร
ต้านจุลินทรีย์ลงไปในวัสดุบรรจุโดยตรง เช่น ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งพลาสติกสังเคราะห์และพลาสติกชีวภาพ
รวมทั้งในบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือการเคลือบลงบนผิวของวัสดุชนิดต่างๆ ทั้งนี้สารต้านจุลินทรีย์มีหลายประเภท
และมีประสิทธิภาพในการทางานที่แตกต่างกัน เช่น กรดอินทรีย์ เอมีน เอนไซม์ โลหะ และน้ามันหอมระเหยจาก
พืช (Appendini and Hotchkiss, 2002; Suppakul et al., 2003; Gabriel and Pineda, 2014)
วานิลลิน เป็นสารต้านจุลินทรีย์ที่มีการนามาใช้อย่างแพร่หลายชนิดหนึ่ง เนื่องจากวานิลลินมีคุณสมบัติ
เด่นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการต้านการเจริญของจุลินทรีย์ ซึ่งได้แก่ แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรีย แกรมลบ
ยีสต์ และรา (Cerrutti and Alzamora, 1996; Fitzgerald et al., 2004) การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
(Mourtzinos et al., 2009) คุณสมบัติของวานิลลินในการต้านการเจริญของจุลินทรีย์ เป็นผลมาจากหมู่ฟีนอลิกที่
อยู่ในโครงสร้างของวานิลลิน นอกจากนี้ยังพบว่าวานิลลินมีโครงสร้างคล้ายกับยูจีนอล (eugenol) ซึ่งเป็น
สารสาคัญในกานพลูที่มีคุณสมบัติในการต้านจุลินทรีย์ (Beuchat and Golden, 1989) การใช้วานิลลินเพื่อต้าน
จุลินทรีย์นั้น พบงานวิจัยที่ทดสอบประสิทธิภาพของสารละลายวานิลลินโดยเคลือบลงบนกระดาษแบบใช้แปรง
ปาด (Rakchoy et al., 2009) รวมถึงการใช้วานิลลินเติมลงในวัสดุบรรจุกลุ่มพอลิเมอร์ เช่น ฟิล์มไคโตซานหรือ
ฟิล์มพอลิเมอร์ชีวฐาน (Stroescu et al., 2015; Sangsuwan et al., 2015) อย่างไรก็ตามการใช้วานิลลินในวัสดุ
บรรจุประเภทกระดาษ พบว่ายังมีงานวิจัยค่อนข้างน้อย ปัญหาส่วนหนึ่งคือการดู ดซึมสารเคลือบสู่เส้นใยและ
โครงสร้างกระดาษทาให้จาเป็นต้องใช้วานิลลินที่ระดับความเข้มข้นสูงในการยับยั้งเชื้อ และยังไม่มีความชัดเจน
ในระดับความเข้มข้นของวานิลลินที่เหมาะสม อีกทั้งองค์ประกอบของกระดาษที่หลากหลายทาให้ ประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อมีความแตกต่างกัน งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดในการพัฒนากระดาษแข็งเคลือบวานิลลิน เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆของสารละลายวานิลลิน โดยการเคลือบ
กระดาษแบบ metering rod อีกทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจากแนวทางการทดสอบ 2 วิธี
ได้แก่ การให้กระดาษแข็งเคลือบวานิลลิน สัมผัสโดยตรงกับเชื้อจุลินทรีย์บนอาหารวุ้น และการให้ไอระเหยของ
วานิลลินที่เคลือบบนกระดาษแพร่ผ่านช่องว่างเหนืออาหารวุ้น ผลจากงานวิจัยจะสามารถใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจออกแบบระบบการบรรจุที่เหมาะสมสาหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมสารละลายวานิลลินและเคลือบกระดาษ
เตรียมสารละลายวานิลลิน (Vanillin; 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) (Sigma-aldrich, USA)
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 (w/v) โดยใช้เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 99.9 เป็นตัวทา
ละลาย จากนั้นคนสารละลายอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) เป็นเวลา 1 ชม.
จนสารละลายผสมเข้ากันดี นาสารละลายวานิลลินที่เตรียมได้ ปริมาณ 5.0 มล. เทลงบนกระดาษแข็ง Duplex
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board (ด้านในสีเทา) ขนาด A4 โดยใช้เครื่องเคลือบกระดาษ (Tester Sangyo PI-1210, Japan) โดยชั้นฟิล์มที่
เคลือบมีความหนาประมาณ 0.007±0.001 มม. จากนั้นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชม. และนาตัวอย่างไป
เก็บที่อุณหภูมิ 27±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้ อยละ 65±5 ก่อนนาไปทดสอบประสิทธิภาพการต้าน
จุลินทรีย์ ในการทดลองมีการกาหนดตัวอย่างควบคุม ได้แก่ กระดาษที่ไม่ผ่านการเคลือบ (control) และกระดาษ
ที่เคลือบด้วยเอทานอลเพียงอย่างเดียว (ethanol)
การทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินโดยการสัมผัสกระดาษ
ต้านจุลินทรีย์โดยตรงบนอาหารวุ้น (agar-disc diffusion method)
เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ ที่ใช้ทดสอบได้แก่ Bacillus cereus DMST 5040, Staphylococcus aureus
DMST 8840 และ Escherichia coli DMST 4212 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ประเทศไทย) ที่ความเข้มข้นของ
เซลล์จุลินทรีย์จานวน 106 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ใช้เทคนิค pour plate โดยหยดเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบปริมาณ 1.0
มล. ลงในจานเพาะเชื้อและเทอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นหมุนจานเพาะเชื้อเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อ
กระจายทั่วจานเพาะเชื้อ รอให้อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งตัวอย่างน้อย 30 นาที ตัด กระดาษแข็งเคลือบวานิลลิน แต่ละ
ความเข้มข้นให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.40 มม. อบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีเป็นเวลา 2 นาที แล้วนากระดาษวางบน
อาหารเลี้ ยงเชื้ อ โดยให้ ด้านที่ มีก ารเคลื อบวานิล ลิน สัมผั สกั บเชื้อจุลิ นทรี ย์ ปิดฝาจานเพาะเชื้ อและปิด ผนึ ก
โดยรอบด้วยพาราฟิล์ม บ่มจานเพาะเชื้อในตู้เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชม.
จากนั้นประเมินประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ โดยบันทึกเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณต้านจุลินทรีย์

(a)
(b)
Figure 1 Antimicrobial test procedures (a) agar-disc diffusion method (b) vapour-diffusion method
การทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินโดยวิธกี ารแพร่ผ่าน
ช่องว่างเหนืออาหารวุ้น (vapour-diffusion method)
ทดสอบตามวิธีการของ Sanla-Ead et al. (2006) โดยเทอาหารเลี้ยงเชื้อลงในจานเพาะเชื้อ รอให้แข็งตัว
อย่างน้อย 30 นาที จากนั้นนาจุลินทรีย์บริสุทธิ์แต่ละชนิด ได้แก่ B. cereus, S. aureus และ E. coli ที่ความ
เข้ ม ข้ น ของเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์ จ านวน 50 โคโลนี ปริ ม าณ 0.1 มล. หยดลงบนผิ วหน้ า วุ้ น จากนั้ น ใช้ แ ท่ ง แก้ ว
สามเหลี่ยมเกลี่ยให้จุลินทรีย์กระจายทั่วจานเพาะเชื้อ โดยใช้เทคนิค spread plate ตัดกระดาษแข็งเคลือบวานิล
ลินที่แต่ละความเข้มข้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 ซม. (เท่ากับขนาดฝาของจานเพาะเชื้อ) อบกระดาษเพื่อฆ่าเชื้อ
ด้วยแสงยูวีเป็นเวลา 2 นาที แล้วติดกระดาษไว้ใต้ฝาของจานเพาะเชื้อ จากนั้นนาฝามาประกบกับจานเพาะเชื้อ
และปิดผนึกโดยรอบด้วยพาราฟิล์ม บ่มจานเพาะเชื้อในตู้เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37±2 องศาเซลเซียส 18-24 ชม.
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ประเมินประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์โดยบันทึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีที่เจริญเติบโตเปรียบเทียบ
กับตัวควบคุม และนาไปแทนค่าในสูตร (1) เพื่อรายงานเป็นค่าดัชนีการต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial Idex)
Antimicrobial index = (ØC - Ø M)/ ØC
เมื่อ

(1)

Ø C = เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเมื่อทดสอบด้วยกระดาษไม่เคลือบ
ØM = เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเมื่อทดสอบด้วยกระดาษเคลือบวานิลลิน

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลิน โดยการสัมผัสกระดาษ
ต้านจุลินทรีย์โดยตรงบนอาหารวุ้น
ผลการศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินที่ระดับความเข้มข้น
ร้อยละ 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 (w/v) พบว่า กระดาษแข็งที่เป็นตัวควบคุมทั้ง 2 ชนิด และกระดาษแข็ง
เคลือบวานิลลินที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 15 (w/v) ไม่ปรากฏบริเวณใส (Inhibition zone) ใต้พื้นที่สัมผัสของ
กระดาษ จึงไม่สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณต้านจุลินทรีย์ได้ โดยสารละลายวานิลลินที่ระดับความเข้มข้น
ร้อยละ 20 (w/v) ขึ้นไปเริ่มปรากฏบริเวณใสใต้พื้นที่สัมผัสของกระดาษ และสามารถวัด เส้นผ่านศูนย์กลางที่
บริเวณดังกล่าวได้ นอกจากนี้พบว่าเชื้อ B. cereus ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก ถูกยับยั้งจากการทดสอบด้วย
กระดาษเคลือบวานิลลินได้ดีที่สุด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณต้านจุลินทรีย์อยู่ในช่วง 17.12-27.34 มม. โดย
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 35 และ 40 (w/v) มีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณต้านจุลินทรีย์ใหญ่กว่าขนาดชิ้นกระดาษ
ทดสอบ (กระดาษทดสอบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.40 มม.) แสดงว่าเกิดบริเวณต้านจุลินทรีย์นอกพื้นที่สัมผัสของ
กระดาษ เป็นบริเวณยับยั้ง (inhibition zone) ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นบริเวณใสล้อมรอบชิ้นกระดาษทดสอบ สาหรับ
เชื้อ S. aureus เกิดบริเวณยับยั้งที่ความเข้มข้นร้อยละ 40 (w/v) เพียงความเข้มข้นเดียว และเส้นผ่านศูนย์กลาง
บริเวณต้านจุลินทรีย์อยู่ในช่วง 18.54-27.20 มม. สาหรับการทดสอบเชื้อ E. coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ พบว่า
กระดาษแข็งเคลือบวานิลลินมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ E. coli ได้ต่าที่สุด เนื่องจากทุกระดับความเข้มข้นของ
สารละลายวานิลลินไม่ส่งผลให้เกิดบริเวณยับยั้ง โดยบริเวณใสที่ปรากฏให้เห็นนั้นยังอยู่ภายใต้พื้นที่สัมผัสของ
กระดาษ (Table 1)
จากผลการทดลองข้างต้น พบว่า กระดาษเคลือบวานิลลินสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์แกรม
บวกเช่น B. cereus ได้ดีกว่า E. coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีความทนทานสูงกว่า
เนื่องจากความสามารถในการซึมผ่านของสารผ่านผนังเซลล์ หรื อกลไกการไหลเวียนของสารของเยื่อหุ้มเซลล์
(Shanab et al., 2004; Mahboobi et al., 2006) และเนื่องจากแบคทีเรียแกรมลบมีส่วนของผนังเซลล์ชั้นนอกที่
เป็นชั้นของไขมันซึ่งอยู่ถัดจากชั้นเปบติโดไกลแคน ส่งผลให้กั้นการซึมผ่านของสารได้ดีกว่า (Nikaido, 2003)
ในขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกมีเพียงชั้นของเปบติโดไกลแคนที่ห่อหุ้มตัวเซลล์ โดยไม่มีชั้นของไขมันห่อหุ้ม เป็น
สาเหตุที่ส่งผลให้แบคทีเรียแกรมบวกมีความไวต่อสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์มากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ
(Pelissari et al., 2009)
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Table 1 Antimicrobial activity of vanillin coated paperboard (agar-disc diffusion method)
Inhibition zone (mm)
Paper sample
B. cereus
S. aureus
E. coli
Control
Ethanol
15% (w/v) Vanillin
aA
aA
aA
20% (w/v) Vanillin
17.12 ±0.61
18.54 ±1.40
17.26 ±1.30
bA
aA
25% (w/v) Vanillin
19.62 ±1.32
19.76 ±1.17
18.81bA±1.52
30% (w/v) Vanillin
23.79cB±0.46
22.82bB±1.31
18.93bA±0.51
35% (w/v) Vanillin
26.52dC±0.44
24.13bB±1.60
21.84cA±1.03
40% (w/v) Vanillin
27.34dB±1.00
27.20cB±0.85
22.55cA±1.19
a-d
A-C

Means within the same column followed by different letters were significantly different (p≤0.05).
Means within the same row followed by different letters were significantly different (p≤0.05).

การศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินโดยวิธีการแพร่
ผ่านช่องว่างเหนือวุ้น
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินที่ระดับความ
เข้มข้นร้อยละ 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 (w/v) ด้วยวิธีการแพร่ผ่านช่องว่างเหนืออาหารวุ้น พบว่าค่าดัชนีการ
ต้านจุลินทรีย์ของกระดาษไม่เคลือบและกระดาษเคลือบเอทานอลซึ่งเป็นตัวควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ (p≤0.05) ในทุกชนิดของจุลินทรีย์ โดยเอทานอลที่ใช้ในการเตรียมสารเคลือบนั้นไม่มีผลต่อการต้าน
จุลินทรีย์ เนื่องจากมีการระเหยไประหว่างเตรียมกระดาษเคลือบจนหมดหรือมีปริมาณคงเหลือน้อยมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 (w/v) พบว่า
เมื่อความเข้มข้นของสารเคลือบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดัชนีการต้านจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นด้วย (Table 2, Figure 2) และ
ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อเริ่มสังเกตุเห็นในทุกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ตั้งแต่ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 15 (w/v)
อีกทั้งที่ความเข้มข้นของสารละลายวานิลลินร้อยละ 25, 30 และ 35 (w/v) พบว่าประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ B.
cereus ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ลักษณะเช่นนี้พบใน เชื้อ S. aureus และเชื้อ E. coli เช่นกัน ซึ่งที่ระดับ
ความเข้มข้นของสารละลายวานิลลินใกล้เคียงกันอาจไม่เห็นความแตกต่างของกิจกรรมการต้านจุลินทรีย์ จะเห็น
ได้ว่าวิธีการแพร่ผ่านช่องว่างเหนือวุ้นนั้นอาจไม่เห็นความแตกต่างของประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์หากระดับ
ความเข้มข้นของสารใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจขึ้นกับความสามารถในการปลดปล่อยไอระเหยของสารแอคทีฟในวัสดุ
ประกอบด้วย ซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ปริมาณวานิลลินบนช่องว่างเหนือวุ้นจะสามารถใช้ข้อมูลเพื่อสรุป
ผลได้ชัดเจนมากขึ้นสาหรับงานวิจัยนี้ในลาดับต่อไป และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์
ของจุลินทรีย์ทดสอบทั้งหมด พบว่า เชื้อ B. cereus มีดัชนีการต้านจุลินทรีย์อยู่ในช่วง 0.25-0.45 ซึ่งแสดงว่า
กระดาษแข็งเคลือบวานิลลินมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ B. cereus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือเชื้อ S. aureus และ
เชื้อ E. coli ตามลาดับ สอดคล้องกับผลการทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ของกระดาษแข็งเคลือบวานิล
ลินโดยการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อจุลินทรีย์บนอาหารวุ้น รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fisher and Phillips
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(2006) ที่ได้ศึกษาผลของน้ามันหอมระเหยจากมะนาว ส้มและมะกรูด ด้วยวิธี disc diffusion พบว่าน้ามันหอม
ระเหยดังกล่าวสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแกรมลบ โดยงานวิจัยดังกล่าวใช้เชื้อแบคทีเรียแกรม
บวก คือ Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ส่วนแกรมลบ คือ
Escherichia coli และ Campylobacter jejuni และใช้วิธีการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณต้านจุลินทรีย์
เพื่อเป็นการประเมินการต้านเชื้อแบคทีเรีย
Table 2 Antimicrobial activity of vanillin coated paperboard (vapour-diffusion method)
Antimicrobial Idex
Paper sample
B. cereus
S. aureus
No paper
0aA
0aA
Control
0aA
0aA
Ethanol
0aA
0aA
15% (w/v) Vanillin
0.25bB
0.05bA
20% (w/v) Vanillin
0.35cB
0.11cA
25% (w/v) Vanillin
0.41dC
0.17dB
30% (w/v) Vanillin
0.40dC
0.19dB
35% (w/v) Vanillin
0.43dC
0.22eB
40% (w/v) Vanillin
0.45eC
0.24fB
a-f

E. coli
0aA
0aA
0aA
0.06bA
0.10cA
0.11cA
0.16dA
0.19eA
0.19eA

Means within the same column followed by different letters were significantly different (p≤0.05).
Means within the same row followed by different letters were significantly different (p≤0.05).

A-C

Bacillus cereus
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Figure 2 The antibacterial effect of vanillin coated paperboard (vapour-diffusion method)
นอกจากนี้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์ของกระดาษเคลือบด้วยวิธีการสัมผัส
โดยตรงกับเชื้อจุลินทรีย์บนอาหารวุ้น และวิธีการแพร่ผ่านช่องว่างเหนืออาหารวุ้น พบว่า วิธีการแพร่ผ่านช่องว่าง
เหนือวุ้นนั้น สามารถแสดงผลการยับยั้งเชื้อได้ที่ระดับความเข้มข้น ของสารเคลือบที่ต่ากว่าวิธีการสัมผัสโดยตรง
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กับเชื้อจุลินทรีย์บนอาหารวุ้น ทั้งนี้เนื่องจากวานิลลินเป็นกลุ่มสารที่ระเหยได้ดีและสามารถส่งผลยับยั้งเชื้อได้จาก
ไอระเหยที่ปลดปล่อยจากกระดาษทาให้มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในวิธีการสัมผัส
โดยตรงกับกระดาษเคลือบวานิลลินนั้นอาจสามารถต้านเชื้อได้ในบริเวณที่สัมผัสและสามารถเกิดบริเวณยับยั้ง
(inhibition zone) โดยรอบวัสดุได้เช่นกัน ณ ระดับความเข้มข้นของสารเคลือบที่ค่อนข้างสูง

สรุป
จากการศึกษาประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ของกระดาษแข็งเคลือบวานิลลินด้วยการสัมผัสโดยตรงกับ
เชื้อจุลินทรีย์บนอาหารวุ้น และวิธีการแพร่ผ่านช่องว่างเหนืออาหารวุ้น พบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารละลาย
วานิลลินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ทั้งสองวิธีเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยกระดาษเคลือบวานิลลิน
ทั้งสองวิธีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ B. cereus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือเชื้อ S. aureus และเชื้อ E. coli
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า ประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์ของวิธีการแพร่ผ่านช่องว่างเหนือวุ้นนั้นสามารถ
แสดงผลการยั บยั้งเชื้ อ จุลินทรีย์ได้ตั้งแต่ความเข้มข้น ร้อยละ 15 (w/v) ขึ้ นไป ซึ่ งยับยั้งได้ดีกว่ าวิธีการสัมผั ส
กระดาษโดยตรงบนอาหารวุ้นที่ยับยั้งได้ตงั้ แต่ร้อยละ 20 (w/v) เป็นต้นไป โดยการวิจัยสามารถนาไปประยุกต์เพื่อ
เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการบรรจุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร
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การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่
โดยธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ไม่ได้ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์
LTF and RMF Performance Comparison between bank and non-bank affiliate mutual funds
กัญญารัตน์ โพธิ์ศรีวิลัย1* และ ธนโชติ บุญวรโชติ1
Kanyarat Posrivilai1* and Tanachote Boonvorachote1

บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน LTFและ RMF ที่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์
(bank affiliate) และที่ไม่ได้ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์(non-bank) พบว่าค่า Sharpe ratio ของ LTF ทั้งสอง
กลุ่มและ bank affiliate RMF มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 0.09 มากกว่าของ non-bank affiliate RMF คือ 0.038
สรุปได้ว่ากองทุนแต่ละกลุ่มมีผลตอบแทนใกล้เคียงกัน ในด้านผลตอบแทนส่วนเกินของทุกกลุ่มมีค่าเป็นบวกและ
ใกล้เคียงกับตลาด ยกเว้น bank affiliate LTF มีค่าติดลบเล็กน้อยคือ -0.001 แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการของ
Non-bank affiliate มีค่าสูงกว่าอาจเพราะมีขนาดกองทุนที่เล็กกว่าดังนั้นผู้จัดการกองทุนควรมีนโยบายกระตุ้นให้
มีการขยายตัวของกลุ่ม Non-bank affiliate เพื่อให้ค่าธรรมเนียมการจัดการต่าลงและ ยังพบว่าความเสี่ยงของทุก
กลุ่มมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงถึงการขึ้นลงจะน้อยกว่าตลาด และการวิเคราะห์จังหวะเวลาการลงทุนพบว่าค่าเฉลี่ย
TM Timing ของ LTF ทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเป็นบวกใกล้เคียงกัน ส่วน TM Timing ของ RMF ทั้งสองกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยติดลบ แสดงถึงกลุ่ม RMF ยังจับจังหวะการเข้าตลาดได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับกลุ่ม LTF ทั้งสองกลุ่ม

ABSTRACT
The study on LTF and RMF Performance Comparison between bank and non-bank affiliate
mutual funds. The results founded that Sharpe ratio of both LTF and bank affiliate RMF have a similarly
average is 0.09 more than non-bank affiliate RMF are 0.038. Conclude that each group of funds have
nearly returns. The excess returns of each group are positive and are similar to market value unless
The bank affiliate LTF have negative are -0.001 but management fee of Non-bank affiliate are higher
because there are small funds size.The risk of all group are negative and The average of TM Timing of
both LTF are positive whereas The average of TM Timing of both RMF are negative showed that the market
timing ability of RMF also not good as the LTF both groups.
Key Words: LTF, RMF, Mutual funds, CAPM, Sharpe ratio, Thailand
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คานา
กองทุนรวม เป็นเครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สาหรับผูล้ งทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนา
เงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ทีท่ าให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถ
ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น มีทุนทรัพย์จานวนจากัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง
ประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ไม่มีประสบการณ์ และไม่มีเวลาติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจการลงทุน กองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้และยังเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือในการลงทุนของผู้
ลงทุน เมื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึน้ สถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จึง
เข้ามามีบทบาทความสาคัญในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากขึ้น ความรู้ความเข้าใจ จะช่วยให้
นักลงทุนสามารถเลือกทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ (สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.)
(จิรัตน์, 2540) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ
(systematic Risk)คือ การเปลีย่ นแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ในตลาดทั้งหมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาให้ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน และ ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจการหนึ่ง หรือ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธุรกิจนั้น ไม่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อื่นในตลาด(เพชรี, 2540) จะเห็นได้ว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่าผลตอบแทนก็จะ
อยู่อยู่ในระดับต่า เช่นเดียวกับการลงทุนความเสี่ยงที่สูงผลตอบแทนก็จะสูงตามไปด้วย ดังนั้นกองทุนรวมจึงเป็น
เครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทาให้การลงทุนได้รบั ผลตอบแทนที่ดีทสี่ ุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่
กาหนด เราจึงมุ่งเน้นศึกษาที่การลงทุนในความเสี่ยงต่าประเภทของกองทุนรวมซึ่งเป็นกองทุนหุน้ ระยะยาวและ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมคือ ไม่รับประกันผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับ
(ยกเว้นกรณีของกองทุนรวมมีประกัน) ผูล้ งทุนอาจจะได้รับผลตอบแทน หรืออาจจะขาดทุนจากการขายหน่วย
ลงทุนก็ได้ เมื่อการลงทุนของกองทุนรวมมีกาไร ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งกาไรในรูปของเงินปันผล
(Dividend) (ในกรณีที่กองทุนรวมนั้นมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล) และมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น ผู้
ลงทุนก็จะได้รับกาไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) ส่วนความเสี่ยงของกองทุนรวมแต่ละประเภทนั้น
มีความเสี่ยงในทานองเดียวกันกับตราสารหรือหลักทรัพย์ ที่กองทุนรวมนั้น ๆ เน้นลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสาร
ทุนก็จะมีความเสี่ยงแบบเดียวกันความเสี่ยงของตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ก็จะมีความสี่ยงแบบเดียวกับ
ตราสารหนี้ เป็นต้น
โดยปัจจัยหลักที่ยากต่อการพยากรณ์อนาคตของตลาด คือจังหวะตลาด เพราะยากในการทานาย
อนาคต ดังนั้นผู้จัดการกองทุนควรจะใช้วิธีการและรูปแบบที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์เพื่อให้การลงทุนมีความ
เสี่ยงลดลงจากการประเมินผลการดาเนินงานกองทุนรวมของอุตสาหกรรม จากงานวิจัยของ (ชนาธิป, 2552)
แสดงผลการศึกษาผลประกอบการกองทุนรวมเอาไว้ว่า เมื่อใช้วิธีการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ผ่าน
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วิธี Portfolio Change Measurement เปรียบเทียบกับการใช้วธิ ีการวัดผลการทางานแบบ Treynor Index, Sharp
Index และ Jensen Index วัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยในช่วงปี 2005-2008
พบว่า วิธี Portfolio Change Measurement นั้นไม่มี Corelation กับมาตรวัดตัวอื่น จึงสรุปว่าวิธี Portfolio
Change Measurement เป็นวิธีที่ยังไม่เหมาะสมกับตรลาดกองทุนรวมในประเทศไทย เนื่องจากข้อจากัดของ
ข้อมูลกองทุนรวมที่ยังคงมีน้อยเกินไป และจากงานวิจัยของ (Wei He and Bolong Cao., 2011) ได้
ทาการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุน้ ภายในประเทศจีน โดยทาการศึกษาความ
เสี่ยง การเข้าทาจังหวะตลาด และผลการดาเนินงานของกองทุนโดยทาการแยกการวิเคราะห์ตามกลยุทธ์การ
ลงทุน และลักษณะการบริหารงาน พบว่าประสิทธิภาพของกองทุนนั้นจะขึน้ กับขนาดและอายุของกองทุนนั้น ซึ่ง
ถ้ากองทุนมีอายุเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพอาจจะลดลงเพราะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น ทาให้การ
ดาเนินงานมีความยากลาบาก แต่ในทางกลับกันถ้าผูจ้ ัดการกองทุนมีประสบการณ์ที่มาก จะส่งผลให้ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมมีค่าดีขึ้นด้วย
ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่ากองทุนรวมที่เป็น bank affiliate จะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมที่เป็น
non-bank affiliate และผลการดาเนินงานของกองทุนรวมที่เป็น bank affiliate จะดีกว่ากองทุนรวมที่เป็น nonbank affiliate ในการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกทาการศึกษารูปแบบการลงทุน ผลตอบแทน จังหวะตลาด ของกองทุน
และผลการดาเนินงานของกองทุน รวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ไม่ได้ถือ
หุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ลงทุน

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบปฏิบัติการ Window 7
2. โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel 2010
วิธีการ
1. เก็บข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ทุกวันสิ้นเดือน ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1
ม.ค. 2548 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ย้อนหลัง 10 ปี โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น2 กลุ่ม คือ
a. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ที่ถือหุน้ ใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ (bank affiliate)
b. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ไม่ได้ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ (non-bank affiliate)
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) โดยใช้ทฤษฎีอัตราผลตอบแทน ทฤษฎีความเสี่ยง โดยใช้ Descriptive Statistics และมาตรวัดผลการ
ดาเนินงานตามตัวแบบ CAPM model, Sharpe ratio และแบบจาลองของจังหวะเวลาการลงทุน Treynor and
Mazuy (TM Model) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนทั้ง 2 โดยใช้ mean
comparison
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3. สรุปผลการศึกษาการผลการตอบแทนของกองทุนรวม ความเสี่ยงของกองทุนรวม และการเข้าจังหวะ
ตลาดของผู้จัดการกองทุนรวมการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับกองทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีบ่ ริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์และที่ไม่ได้ถอื หุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์

สรุปข้อมูล
การแบ่งกลุ่มรูปแบบการลงทุน
Table1 : Investment Style vs. Fund Type

Investment Style
Active
Aggressive Growth
Balance Funds
Growth
Income Fund
Index
Passive Index
Stable Fund
Stable growth
Stock
Value
Value Investment
Total

Bank
LTF RMF
0
2
2
0
0
4
2
5
3
5
1
1
0
2
1
2
5
3
1
4
0
2
6
3
21
33

Fund Type
non-Bank
LTF RMF
1
0
6
2
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
1
2
1
13
9

ETF
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
8

Total
3
10
5
8
8
11
2
5
10
7
3
12
84

ตารางที่1 แสดงผลหลังจากการรวบรวมข้อมูลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ(RMF)ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีถ่ ือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์และไม่ได้ถือหุน้
ใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ มีกองทุนรวมทั้งหมด 84 กองทุน แบ่งเป็น กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ที่บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ (bank affiliate LTF funds) 21 กองทุน, bank
affiliate RMF funds 33 กองทุน, non-bank affiliate LTF funds 13 กองทุน และ non-bank affiliate LTF funds
9 กองทุน โดยได้ทาการจัดข้อมูลเป็นกลุ่มโดยแบ่งตามรูปแบบการลงทุน แบ่งออกได้เป็น 12 กลุ่ม พบว่า กองทุน
ที่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ (Bank) มีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเน้นการเจริญเติบโตของกองทุน และ
เน้นการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง (Income Fund) ส่วนกองทุนที่ไม่ได้ถือหุน้ ใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์(NonBank) ก็มีรูปแบบการลงทุนทีห่ ลากหลาย โดย 50 เปอร์เซ็นต์ของกองทุน non-bank affiliate LTF จะเน้นการ
เติบโตแบบก้าวกระโดด (Aggressive Growth)เน้นการทากาไรเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจแก่นักลงทุน
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ข้อมูลปีเริ่มต้นของกองทุน
Table 2.1: Number of bank affiliate LTF funds
Started from 2005-2014
Start Years
<2005
2006
2007
Total

No.
13
1
7
21

Percent
61.90
4.76
33.33
100.00

Table 2.2: Number of non-bank affiliate LTF funds
Started from 2005-2014

Cum.Pct
61.90
66.67
100.00

Start Years
<2005
2006
2007
Total

Table 2.3: Number of bank affiliate RMF funds
Started from 2005-2014
Start Years
<2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

No.
11
4
1
1
1
0
1
5
4
5
33

Percent
33.33
12.12
3.03
3.03
3.03
0.00
3.03
15.15
12.12
15.15
100.00

No.
7
0
6
13

Percent
53.85
0.00
46.15
100.00

Cum.Pct
53.85
53.85
100.00

Table 2.4: Number of non-bank affiliate RMF
funds Started from 2005-2014

Cum.Pct
33.33
45.45
48.48
51.52
54.55
54.55
57.58
72.73
84.85
100.00

Start Years
<2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

No.
5
0
0
0
1
0
1
1
0
1
9

Percent
55.56
0.00
0.00
0.00
11.11
0.00
11.11
11.11
0.00
11.11
100.00

Cum.Pct
55.56
55.56
55.56
55.56
66.67
66.67
77.78
88.89
88.89
100.00

จากตารางที่ 2.1 และ 2.2 แสดงปีเริ่มต้นของ bank affiliate LTF และ non-bank affiliate LTF จะเห็นได้
ว่าLTF ทั้งหมดจะเกิดก่อนปี 2008 ส่วนใหญ่จะเริ่มกองทุนมาเกิน 10 ปีเป็นกองทุนเก่า ส่วนตาราง 2.3 และ 2.4
แสดงปีเริ่มต้นของกองทุน bank affiliate RMF และ non-bank affiliate RMF จะเห็นได้ว่ามีกองทุนทยอยเกิดใหม่
เพิ่มมากขึ้น และกองทุนในกลุม่ Bank มากกว่า non-bank 2-3 เท่า ซึ่งส่วนใหญ่กองทุน LTF จะเกิดมานานแล้ว
และกองทุน RMF ทยอยเกิดใหม่เรื่อยๆ สาเหตุที่นาปีที่เกิดมาวิเคราะห์คือเพื่อนาไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
(Wei He and Bolong Cao., 2011) ได้ทาการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น
ในประเทศจีน พบว่าประสิทธิภาพของกองทุนนั้นจะขึ้นกับขนาดและอายุของกองทุน ซึ่งถ้ากองทุนมีอายุเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพอาจจะลดลงเพราะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น ทาให้การดาเนินงานมีความ
ยากลาบาก แต่ในทางกลับกันถ้าผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ที่มาก จะส่งผลให้ผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมมีค่าดีขึ้นด้วย
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทา Descriptive Statistics
Table 3.1: Descriptive Statistics for bank affiliate LTF
funds Characteristics
N

mean

min

max

sd

Management fee 21

1.334

0.800

2.140

0.457

Fund age

21

9.76

8.00

11.00

Fund size1

21

5,790

109

Growth rate

21

0.232

Table 3.2: Descriptive Statistics for non-bank affiliate
LTF funds Characteristics
N

mean

min

max

sd

Management fee

13

1.565

1.000

1.820

0.222

1.375

Fund age

13

9.46

8.00

11.00

1.450

29,138

8213

Fund size1

13

345.6

27.56

1,997

514.5

-0.297 0.739

0.226

Growth rate

13

0.166

-0.243

1.091

0.386

Note1: Size in MB

Note1: Size in MB

Table 3.3: Descriptive Statistics for bank affiliate
RMF funds Characteristics

Table 3.4: Descriptive Statistics for non-bank affiliate
RMF funds Characteristics

N

N

mean

min

max

sd

Management fee

9

1.618

1.01

2.17

0.377

4.517

Fund age

9

7.44

1.00

14.00

4.825

mean

min

max

sd

Management fee 28 1.366

0.27

2.18

0.494

1

14

Fund age

28

7.5

Fund size1

28 1,961

21.44

12,427

2765.9

Fund size1

9

669.4

3.19

4,153

1420.9

Growth rate

28 0.247

0.000

1.228

0.287

Growth rate

9

0.114

-0.220

0.399

0.190

Note1: Size in MB

Note 1: Size in MB

จากตารางที่3 แสดงผลการทา Descriptive Statistics จะเห็นได้ว่าขนาดของกองทุน (Fund size) ของ
bank affiliate LTF มีขนาดใหญ่กว่า non-bank affiliate LTF เกือบ 20 เท่า และขนาดของ bank affiliate RMF
มีขนาดใหญ่กว่า non-bank affiliate RMF ถึง 3 เท่า ค่าธรรมเนียมการดาเนินงาน (Management fee) ของ
non-bank affiliate จะมากกว่าเป็นเพราะขนาดกองทุน มีขนาดเล็กกว่า bank affiliate ทาให้มีค่าการจัดการ
ค่อนข้างสูงกว่า ในตอนแรกผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่ากองทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูง(non-Bank)แสดงว่าผลการ
ดาเนินงานดีกว่ากองทุนที่ค่าธรรมเนียมต่า(Bank) จึงคิดค่าธรรมเนียมแพงกว่าได้ แต่จากการวิเคราะห์พบว่าผล
การดาเนินงานไม่ต่างกันมากนักทาให้ทราบว่า สาเหตุที่ค่าธรรมเนียมสูงกว่าเนื่องจากตัวหารคือขนาดกองทุน
ของ non-bank เล็กกว่าจึงต้องเก็บแพงกว่า ด้วยเหตุนี้ผู้จัดการกองทุน(ก.ล.ต.) จึงมีการสนับสนุน non-bank
affiliate ให้เติบโตมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการลง โดย ส่วนค่า growth rate วิเคราะห์จาก return ของ
Fund size คิดจากปี 2013-2014 พบว่า growth rate ของกองทุนที่เป็น bank affiliate มีค่ามากกว่า เป็นความ
ได้เปรียบด้านสาขาในการกระจายสินค้า
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ผลจากการวิเคราะห์ด้วย CAPM Model และ Sharpe ratio
Table 4.1.1: Performance and Risk Measures in CAPM and Sharpe Ratio of
bank affiliate LTF funds 01/01/2005- 31/12/2014
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Adjusted R2

N
21
21
21
21

mean
0.094
0.000
0.810
0.893

min
-0.084
-0.006
-1.001
0.576

max
0.201
0.007
1.047
0.981

sd
0.071
0.003
0.445
0.084

N+

N+*

N-

N-*

13
20

4
20

8
1

2
1

Note: * indicate significance at 5 percent levels

Table 4.1.2: Performance and Risk Measures in CAPM and Sharpe Ratio of
non-bank affiliate LTF funds 01/01/2005 - 31/12/2014
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Adjusted R2

N
13
13
13
13

mean
0.093
0.001
0.839
0.807

min
-0.132
-0.006
-0.012
0.000

max
0.168
0.004
1.008
0.969

sd
0.081
0.003
0.271
0.252

N+

N+*

N-

N-*

9
12

2
12

4
1

1
0

N+

N+*

N-

N-*

23
28

6
27

5
0

0
0

N+

N+*

N-

N-*

7
9

1
1

2
0

0
0

Note: * indicate significance at 5 percent levels

Table 4.1.3: Performance and Risk Measures in CAPM and Sharpe Ratio of
bank affiliate RMF funds 01/01/2005 - 31/12/2014
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Adjusted R2

N
28
28
28
28

mean
0.096
0.002
0.841
0.770

min
-0.573
-0.007
0.155
-0.004

max
0.265
0.009
1.317
0.987

sd
0.163
0.004
0.277
0.280

Note: * indicate significance at 5 percent levels

Table 4.1.4: Performance and Risk Measures in CAPM and Sharpe Ratio of
non-bank affiliate RMF funds 01/01/2005- 31/12/2014
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Adjusted R2

N
9
9
9
9

mean
0.038
0.000
0.628
0.605

min
-0.777
-0.021
0.202
0.036

max
0.254
0.008
0.974
0.937

sd
0.331
0.009
0.284
0.303

Note: * indicate significance at 5 percent levels

จากตารางที่ 4.1 ในการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบกับความเสี่ยงโดยใช้ Sharpe
ratio พบว่าค่าของ bank, non-bank affiliate LTF และ bank affiliate RMF มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 0.09
มากกว่าของ non-bank affiliate RMF คือ 0.038 ต่อมาคือผลตอบแทนส่วนเกิน (alpha)ของทุกกลุ่มมีค่า
ใกล้เคียงกับตลาด และมีค่าเป็นบวกทุกกลุ่มไม่น้อยกว่าตลาด มีผลตอบแทนส่วนเกินเล็กน้อย และพบว่าความ
เสี่ยง(Beta) ของทุกกลุ่มมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงถึงการขึ้นลงจะน้อยกว่าตลาด และ จากค่า Adjusted R2 แสดง
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ความน่าเชื่อถือของ Model พบว่าสามารถเชื่อถือได้ค่อนข้างมากประมาณ 60-80 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ผลการวิเคราะห์จังหวะเวลาการลงทุน (Market Timing) ด้วย Treynor and Mazuy (TM) Model
Table 4.2.1: Performance and Risk Measures in TM Model of bank affiliate LTF funds
01/01/2005- 31/12/2014
Alpha
Beta
TM Timing
Adjusted R2

N
21
21
21
21

mean
-0.001
0.825
0.283
0.895

min
-0.004
-0.942
-0.635
0.579

max
0.005
1.094
1.963
0.981

sd
0.002
0.441
0.500
0.083

N+
6
20
18

N+*
2
20
2

N15
1
3

N-*
0
1
1

Note: * indicate significance at 5 percent levels

Table 4.2.2: Performance and Risk Measures in TM Model of non-bank affiliate LTF funds
01/01/2005- 31/12/2014
Alpha
Beta
TM Timing
Adjusted R2

N
13
13
13
13

mean
0.000
0.850
0.175
0.811

min
-0.007
-0.024
-0.459
0.035

max
0.005
1.020
0.722
0.969

sd
0.003
0.282
0.351
0.244

N+
6
12
9

N+*
1
12
4

N7
1
4

N-*
1
1
2

N+*
3
27
2

N8
0
12

N-*
0
0
0

N2
0
7

N-*
0
0
0

Note: * indicate significance at 5 percent levels

Table 4.2.3: Performance and Risk Measures in TM Model of bank affiliate RMF funds
01/01/2005- 31/12/2014
Alpha
Beta
TM Timing
Adjusted R2

N
28
28
28
28

mean
0.002
0.838
-0.207
0.765

min
-0.011
0.178
-3.266
-0.115

max
0.015
1.379
3.408
0.988

sd
0.005
0.286
1.542
0.293

N+
20
28
16

Note: * indicate significance at 5 percent levels

Table 4.2.4: Performance and Risk Measures in TM Model of non-bank affiliate RMF funds
01/01/2005- 31/12/2014
Alpha
Beta
TM Timing
Adjusted R2

N
9
9
9
9

mean
0.001
0.617
-0.652
0.577

min
-0.021
0.217
-2.073
0.029

max
0.007
0.970
0.229
0.937

sd
0.009
0.285
0.844
0.325

N+
7
9
2

N+*
1
8
0

Note: * indicate significance at 5 percent levels

จากตารางที่ 4.2 วิเคราะห์จังหวะเวลาการลงทุน (Market Timing) ด้วย Treynor and Mazuy (TM)
Model ได้ว่า ค่าเฉลี่ย TM Timing ของ LTF ทั้งสองกลุ่มมีค่าเป็นบวกไม่ต่างกันมากนัก โดยของ bank affiliate
LTF มีกองที่เป็นบวกถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และ ของnon-bank affiliate LTF มีกองที่เป็นบวก 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วน TM
902
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Timing ของ RMF ทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยติดลบ โดยของnon-bank affiliate RMF funds มีกองที่ติดลบถึง 75
เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงกลุ่ม RMF ยังจับจังหวะการเข้าตลาดได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับกลุ่ม LTF ทั้งสองกลุ่ม ส่วนในด้าน
ผลตอบแทนส่วนเกิน ทุกกลุ่มเป็นบวกมีผลตอบแทนส่วนเกินใกล้เคียงกับตลาดยกเว้น bank affiliate LTF funds
ติดลบเพียงเล็กน้อยคือ -0.001 ผลตอบแทนส่วนเกินเกือบเท่ากับตลาด และพบว่าความเสี่ยง(Beta) ของทุกกลุ่ม
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 1 แสดงถึงการขึ้นลงจะเบากว่าตลาด และจากค่า Adjusted R2 พบว่า model มีความ
น่าเชื่อถือประมาณ 60-80 เปอร์เซ็นต์
จากการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน Bank และ non-Bank โดยวิธี mean comparison
พบว่า ค่าSharpe ratio,Fund age, Management fee,CAPM และ TM Timing ของ bank และ non-bank ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แต่ค่า Fund size ของ bank และ non-bank แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ

สรุป
ในการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบกับความเสี่ยงโดยใช้ Sharpe ratio พบว่าค่าของ
bank affiliate LTF, non-bank affiliate LTF และ bank affiliate RMF มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 0.09 มากกว่า
ของ non-bank affiliate RMF funds คือ 0.038 สรุปได้ว่ากองทุนแต่ละกลุ่มมีผลตอบแทนใกล้เคียงกัน
ผลตอบแทนส่วนเกิน ของทุกกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกับตลาด และมีค่าเป็นบวกทุกกลุ่มไม่น้อยกว่าตลาด มี
ผลตอบแทนส่วนเกินเล็กน้อยยกเว้น bank affiliate LTF ติดลบเพียงเล็กน้อยคือ -0.001 ผลตอบแทนส่วนเกิน
เกือบเท่ากับตลาด ความเสี่ยง(Beta) ของทุกกลุ่มมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงถึงการขึ้นลงจะน้อยกว่าตลาด
จังหวะเวลาการลงทุน ค่าเฉลี่ย TM Timing ของ LTF ทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเป็นบวกใกล้เคียงกัน ส่วน
TM Timing ของ RMF ทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยติดลบ แสดงถึงกลุ่ม RMF ยังจับจังหวะการเข้าตลาดได้ไม่ดีเมื่อ
เทียบกับกลุ่ม LTF ทั้งสองกลุ่ม
จากงานวิจัยของ (Wei He and Bolong Cao., 2011) พบว่าประสิทธิภาพของกองทุนนั้นจะขึ้นกับขนาด
และอายุของกองทุน ซึ่งถ้ากองทุนมีอายุเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพอาจจะลดลงเพราะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ทาให้การดาเนินงานมีความยากลาบาก แต่ในงานวิจัยนี้พบว่าผลการดาเนินงานทั้ง Bank และ
Non-bank affiliate ใกล้เคียงไม่ต่างกันมากนัก แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการของ Non-bank affiliate มีค่าสูงกว่า
อาจเนื่องมาจากมีขนาดกองทุนที่เล็กกว่า และเสียเปรียบด้านสาขาในการกระจายสินค้า ดังนั้น ผู้จัดการกองทุน
จึงควรมีนโยบายกระตุ้นให้มีการขยายตัวของกลุ่ม Non-bank affiliate มากขึ้นเพื่อให้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ต่าลง และยังเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนด้วย
ประโยชน์ของการทาวิจัยนี้คือ 1. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ Bank affiliate และ Non-bank affiliate เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการ
เลือกลงทุน 2.สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมได้ 3.เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจพิจารณาเลือกลงทุน
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การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นในกลิ่นกะทิกลั่นระเหย
Identification of Volatile Aroma Compounds in Evaporated Coconut Milk Flavoring
ณัฐณิชา กุลนานันท์1 ภควรรณ มีศิริ1 ธัญชนก ชำนิไพบูลย์1 มยุรำ บุตรภักดี1 และ เยำวภำ หล่อเจริญผล1*
Natnicha Kullananant1, Pakawan Meesiri1, Thanchanok Chamnipaiboon1, Mayura Butpakdee1
and Yaowapa Lorjaroenphon1*

บทคัดย่อ
กลิ่นกะทิกลั่นระเหย (EF) เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ที่กลั่นได้จำกกะทิ (CM) เนื้อมะพร้ำวขูด (SC) หรือ
กำกมะพร้ำว (CC) ด้วยเครื่องกลั่นระเหยสำรแบบหมุนที่ควำมดัน 72 มิลลิบำร์ (60 องศำเซลเซียส) เป็นเวลำ 30
นำที ซึ่งพบว่ำส่วนที่กลั่นได้จำกทั้ง 3 ตัวอย่ำงมีกลิ่นกะทิที่ดีชัดเจน และเมื่อวิเครำะห์สำรระเหยด้วยเทคนิค
headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) ร่วมกับ gas chromatography-time of flight mass
spectrometry (GC-TOFMS) พบว่ำ 2-butanone และ 2-ethyl-1-hexanol เป็นสำรระเหยที่มีปริมำณมำกที่สุด
ใน EF ทั้ง 3 ตัวอย่ำง โดยพบสำรระเหยให้กลิ่น 33 ชนิดใน EF-CM ในขณะที่ EF-SC และ EF-CC พบเพียง 30
และ 25 ชนิดตำมลำดับ แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้ทดสอบทำงประสำทสัมผัสให้คะแนนควำมเข้มของกลิ่นกะทิ ไ ม่
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p>0.05) ดังนั้นกำกมะพร้ำวที่เหลือทิ้งจึงสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ใน
กำรผลิตกลิ่นกะทิกลั่นระเหยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอำหำรได้

ABSTRACT
Evaporated coconut milk flavoring (EF) is colorless transparent liquid condensed from
coconut milk (CM), shredded coconut (SC) or coconut cake (CC) by using rotary evaporator at 72
mbar (60 °C) for 30 min. Good coconut milk aroma was observed from all EF samples. The volatile
aroma components were also identified by headspace-solid phase microextraction (HS-SPME)
coupled with gas chromatography-time of flight mass spectrometry (GC-TOFMS). 2-Butanone and 2ethyl-1-hexanol were the major volatile compounds in the EF samples. There were 33 volatiles found
in EF-CM, while EF-SC and EF-CC contained only 30 and 25 compounds, respectively. However, the
intensities of coconut milk aroma rated by sensory panel were not significantly different (p>0.05).
This study revealed utilization of coconut cake to produce evaporated coconut milk flavoring as food
ingredient.
Key Words: volatile, aroma, evaporated coconut milk flavoring, gas chromatography-time of flight mass spectrometry
*Corresponding author; e-mail address: fagiypl@ku.ac.th
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คานา
กะทิเป็นอิมัลชันสีขำวขุ่นชนิดน้ำมันในน้ำที่ได้จำกกำรคั้นเนื้อมะพร้ำวขูด มีกลิ่นรสหอมหวำนที่เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่นิยมบริโภคทั่วโลก โดยใช้เป็นส่วนประกอบในอำหำรคำวและหวำนหลำยชนิด แต่
อย่ำงไรก็ตำมมีผู้บริโภคจำนวนหนึ่งหลีกเลี่ยงกำรบริโภคอำหำรที่มีกะทิเป็นส่วนผสม เนื่องจำกกังวลถึงกรดไขมัน
อิ่มตัวซึ่งเป็นองค์ประกอบในกะทิที่อำจส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลชนิด low density lipoprotein (LDL)
โดยเฉพำะผู้ที่เป็นโรคในกลุ่มเสี่ยง เช่น โรคหัวใจ โรคไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูง โรคควำมดันโลหิต
สูง และโรคอ้วน เป็นต้น กำรพัฒนำสำรปรุงแต่งกลิ่นรสกะทิจำกธรรมชำติจึงเป็นทำงเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่
ใส่ใจสุขภำพซึ่งไม่ต้องกำรรับประทำนอำหำรที่มีกะทิโดยตรงและไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสสังเครำะห์ นอกจำกนี้
ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกกะทิอันดับ 1 โดยคิดเป็น 80% ของส่วนแบ่งตลำดทั่วโลก (สถำบันอำหำร กระทรวง
อุตสำหกรรม, 2555) กำรใช้ประโยชน์กำกมะพร้ำวจำกโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตกะทิจึงเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับ
ส่วนเหลือทิ้ง ดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงศึกษำวิธีกำรเตรียมกลิ่นกะทิกลั่นระเหย (EF) จำกกะทิ (CM) เนื้อมะพร้ำวขูด
(SC) และกำกมะพร้ำว (CC) ด้วยเครื่องกลั่นระเหยสำรแบบหมุน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสำรปรุงแต่งกลิ่นรส
ธรรมชำติ (natural flavoring) สำหรับอำหำรที่ไม่ต้องกำรใช้กะทิโดยตรงและไม่ต้องกำรใช้กลิ่นรสสังเครำะห์
(artificial flavoring) โดยเปรียบเทียบคุณภำพของ EF-CC กับตัวอย่ำง EF-CM และ EF-SC ด้วยวิธีทำงเคมีและ
ทำงประสำทสัมผัส เพื่อเป็นแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกส่วนเหลือทิ้งสำหรับอุตสำหกรรมอำหำรให้อนำคต

อุปกรณ์และวิธีการ
1. วัตถุดิบ
ซื้อวัตถุดิบ 1) กะทิคั้นสดด้วยเครื่องทำงกำรค้ำโดยใช้เนื้อมะพร้ำวขูดขำวไม่ผสมน้ำ 2) เนื้อมะพร้ำวขูด
ขำว และ 3) กำกมะพร้ำวที่เหลือจำกกำรคั้นกะทิ จำกตลำดสดอมรพันธ์ บำงเขน กรุงเทพฯ แล้วทำกำรวิเครำะห์
และเตรียมตัวอย่ำงทันทีเพื่อป้องกันกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
2. การวิเคราะห์ปริมาณไขมันและความชื้นในวัตถุดิบ
วิเครำะห์ไขมันในกะทิด้วยวิธี Babcock-Gerber โดยเจือจำงกะทิด้วยน้ำกลั่นและใช้ขวด Babcock ที่
อ่ำนค่ำไขมันได้ในช่วง 0-50% วิเครำะห์ควำมชื้นในเนื้อมะพร้ำวขูดและกำกมะพร้ำวด้วยเครื่องวิเครำะห์ปริมำณ
ควำมชื้นระบบอินฟำเรดรุ่น MLB (KERN, Germany) ที่อุณหภูมิ 105 องศำเซลเซียส โดยทำกำรทดลอง 3 ซ้ำ
ทุกตัวอย่ำง
3. การเตรียมกลิ่นกะทิกลั่นระเหย
เติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ 300 กรัม และโซเดียมเบนโซเอต 7.5 กรัม ในวัตถุดิบ 3 ชนิด ได้แก่ 1) กะทิ
1,500 กรัม 2) เนื้อมะพร้ำวขูด 750 กรัม ผสมน้ำกลั่น 750 กรัม และ 3) กำกมะพร้ำว 750 กรัม ผสมน้ำกลั่น
750 กรัม ผสมให้เข้ำกันและใช้เครื่องกลั่นระเหยสำรแบบหมุน (Buchi, Switzerland) ที่ควำมดัน 72 มิลลิบำร์
อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 30 นำที แล้วเก็บของเหลวใสส่วนที่กลั่นได้มำคำนวณค่ำ yield (%) ซึ่งเป็น
สัดส่วนระหว่ำงน้ำหนักของกลิ่นกะทิกลั่นระเหยที่ได้กับน้ำหนักตัวอย่ำงเริ่มต้น โดยทำกำรทดลอง 3 ซ้ำ ก่อน
วิเครำะห์ควำมแปรปรวน (ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS แล้วเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้วย Tukey’s HSD test ที่
ระดับควำมเชื่อมั่น 95%

906

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

4. การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารระเหยให้กลิ่น
สกัดสำรระเหยให้กลิ่นในตัวอย่ำงกลิ่นกะทิกลั่นระเหยตำมวิธีที่ดัดแปลงจำก Lorjaroenphon and
Cadwallader (2015) โดยชั่งตัวอย่ำง 5 กรัม ในขวดแก้ว vial ขนำด 20 มิลลิลิตร เติมสำรละลำยมำตรฐำน
สำหรับใช้วิเครำะห์ปริมำณสัมพัทธ์ 50 นำโนกรัม/กรัมตัวอย่ำง (2-methyl-3-heptanone เข้มข้น 10.52 มิลลิกรัม/
เมทำนอล 10 มิลลิลิตร) และโซเดียมคลอไรด์ 1 กรัม ปิดฝำให้สนิทก่อนนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส
เป็นเวลำ 10 นำที โดยมีกำรกวนตัวอย่ำงที่ ควำมเร็ว 250 รอบ/นำที แล้วสกัดสำรระเหยบริเวณเหนือตัวอย่ำง
(headspace; HS) ด้วยไฟเบอร์ของ solid phase microextraction (SPME) ชนิด DVB/CAR/PDMS (Supelco®,
US) ขนำด 50/30 ไมโครเมตร เป็นเวลำ 20 นำทีที่สภำวะเดียวกันกับกำรบ่ม จำกนั้นนำไปวิเครำะห์ ด้วยเครื่อง
gas chromatography (GC) (รุ่น 7890A; Agilent Technologies, US) ที่ต่อกับ time of flight mass
spectrometry (TOFMS) (รุ่น Pegasus 4D; LECO®, US) ตำมวิธีที่ดัดแปลงจำก Kabir and Lorjaroenphon
(2014) คือใช้สภำวะของเครื่องแบบ splitless มีฮีเลียมเป็นก๊ำซตัวพำที่อัตรำไหลคงที่ 1 มิลลิลิตร/นำที โดยแยก
สำรระเหยด้วยแคปิลำรีคอลัมน์ชนิด Stabilwax® ยำว 30 เมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.25 มิลลิเมตร ชั้นเคลือบ
หนำ 0.25 ไมโครเมตร (Restek®, US) อุณหภูมิตู้อบเริ่มต้นที่ 40 องศำเซลเซียส คงไว้เป็นเวลำ 5 นำที แล้วเพิ่ม
อุณหภูมดิ ้วยอัตรำ 10 องศำเซลเซียสต่อนำที จนถึง 240 องศำเซลเซียส และคงไว้เป็นเวลำ 10 นำที
วิเครำะห์ชนิดของสำรระเหย โดยนำข้อมูล mass spectrum ของสำรแต่ละชนิดมำเปรียบเทียบกับ
ฐำนข้อมูล National Institute of Standards and Technology 2011 (NIST 2011) ร่วมกับกำรเปรียบเทียบค่ำ
retention index (RI) ของสำรแต่ละชนิดกับเอกสำรอ้ำงอิงที่ใช้คอลัมน์ชนิดเดียวกัน ซึ่งค่ำ RI นี้คำนวณได้จำก
ค่ำ retention time (RT) ของสำรแต่ละชนิดกับค่ำ RT ของสำรมำตรฐำน n-alkanes (C6-C26, C28, C30) ที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์ด้วยคอลัมน์และสภำวะกำรวิเครำะห์เดียวกันกับตัวอย่ำง
คำนวณปริมำณสัมพัทธ์ (นำโนกรัม/กรัมตัวอย่ำง) ของสำรระเหยโดยหำพื้นที่ใต้พีคของสำรแต่ละชนิด
ด้วยโปรแกรม ChromaTOF® version 4.50.8.0 (LECO®, US) แล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่ใต้พีคของสำรมำตรฐำน
สำหรับใช้วิเครำะห์ปริมำณสัมพัทธ์
5. การทดสอบทางประสาทสัมผัส
นำตัวอย่ ำงที่ กลั่ นได้มำวิ เครำะห์คุณ ภำพด้ ำนควำมเข้มของกลิ่ นกะทิ โดยรวมด้วยกำรทดสอบทำง
ประสำทสัมผัสแบบ rating test ตำมวิธีของ Meilgaard et al. (2007) โดย 1 = ไม่มีกลิ่นกะทิ 2 = มีกลิ่นกะทิ
เล็กน้อย 3 = มีกลิ่นกะทิปำนกลำง 4 = มีกลิ่นกะทิมำก 5 = มีกลิ่นกะทิมำกที่สุด ใช้ผู้ทดสอบที่ผ่ำนกำรฝึกฝน
สำหรับกำรหำควำมแตกต่ำง (different test) จำนวน 18 คน (อำยุระหว่ำง 19-22 ปี) วิเครำะห์ผลกำรทดลอง
ทำงสถิติด้วยวิธีเดียวกับกำรทดลองในข้อ 3

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จำกกำรวิเครำะห์คุณภำพเบื้องต้นของวัตถุดิบพบว่ำกะทิมีปริมำณไขมันเฉลี่ย 30.50% ซึ่งน้อยกว่ำผล
จำกงำนวิจัยของ Seow and Gwee (1997) ที่มีค่ำในช่วง 32.20-40.00% ทั้งนี้อำจเนื่องจำกมะพร้ำวที่ใช้มำจำก
พื้นที่ปลูกต่ำงกันจึงส่งผลต่อองค์ประกอบของกะทิที่คั้นได้ สำหรับเนื้อมะพร้ำวขูดขำวมีปริมำณควำมชื้นเฉลี่ย
51.50% ซึ่งใกล้เคียงกับ United States Department of Agriculture (n.d.) ที่รำยงำนว่ำเนื้อมะพร้ำวแก่มี
ควำมชื้น 46.99% ส่วนกำกมะพร้ำวมีควำมชื้นเฉลี่ย 47.32% สอดคล้องกับผลจำกกำรทดลองของกำนต์ และ
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คณะ (2555) ที่พบควำมชื้น 52.69% ในกำกมะพร้ำวจำกกำรบีบกะทิโดยใช้อัตรำส่วนเนื้อมะพร้ำวต่อน้ำเท่ำกับ
1:1 โดยน้ำหนัก
กลิ่นกะทิกลั่นระเหยที่ได้จำกกำรเตรียมด้วยเครื่องกลั่นระเหยสำรแบบหมุนมีลักษณะเป็นของเหลวใส
ไม่มีสี และมีกลิ่นโดยรวมของกะทิอย่ำงชัดเจน โดยเมื่อเปรียบเทียบทั้งสำมตัวอย่ำง พบว่ำ yield ของ EF-SC
(18.57 ± 1.81) มีค่ำสูงกว่ำ EF-CC (12.03 ± 0.88) และ EF-CM (11.92 ± 0.82) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p
< 0.05) และเมื่อทำกำรวิเครำะห์สำรระเหยในตัวอย่ำงกลิ่นกะทิกลั่นระเหยด้วยเทคนิค HS-SPME ร่วมกับ GCTOFMS พบสำรระเหยให้กลิ่นในกลุ่ม alcohol, aldehyde, ester, ketone, lactone, terpene และ sulfur
containing compound ทั้งสิ้น 33 ชนิด (Table 1) ซึ่งเคยมีรำยงำนกำรตรวจพบในผลิตภัณฑ์กะทิสดและกะทิ
กระป๋อง (ศุภศิริ, 2550; Tinchan, 2014; Tinchan et al., 2015) ยกเว้น toluene, 3-heptanone, linalool,
acetophenone, naphthalene, 2-methyl-butyl-propanoate และ benzyl benzoate ที่ตรวจพบในอำหำรชนิด
อื่น (Leffingwell, 2004; Acree and Arn, 2004) โดย EF-CM เป็นตัวอย่ำงที่พบสำรระเหยให้กลิ่น ทั้ง 33 ชนิด
ในขณะที่ EF-SC และ EF-CC พบสำรระเหยให้กลิ่นเพียง 30 และ 25 ชนิดตำมลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบควำม
เข้มข้นสัมพัทธ์พบว่ำ 2-butanone (sweet, solvent, acetone-like, ketonic) และ 2-ethyl-1-hexanol (rose,
green) เป็นสำรระเหยให้กลิ่นที่มีปริมำณมำกที่สุดในตัวอย่ำง EF ที่เตรียมจำกวัตถุดิบทั้งสำมชนิด นอกจำกนี้ 3hydroxy-2-butanone (butter, cream) รวมถึง delta-octalactone (peach, coconut) และ 1-octanol
(chemical, metal, burnt) ซึ่งพบใน EF ยังสอดคล้องกับที่พบปริมำณสูงในกะทิกระป๋อง (Tinchan et al., 2015)
และเนื้อมะพร้ำว (Lin and Wilkens, 1970) อีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม octanoic acid และ ethyl octanoate ซึ่งเป็น
สำรระเหยหลักที่พบในกะทิกระป๋อง (Tinchan et al., 2015) รวมถึง delta-decalactone ที่มีปริมำณสูงในเนื้อ
มะพร้ำว (Lin and Wilkens, 1970) กลับไม่พบในตัวอย่ำง EF ที่เตรียมได้จำกกำรทดลองนี้
และเมื่อพิจำรณำค่ำ odor activity value (OAV) ที่ได้จำกกำรคำนวณสัดส่วนระหว่ำงควำมเข้มข้นของ
สำรระเหยกับค่ำ odor detection threshold ในน้ำที่รำยงำนในงำนวิจัยต่ำง ๆ พบว่ำ octanal (fat, soap,
lemon, green), nonanal (fat, citrus, green) และ decanal (green, soapy, orange peel) เป็นสำรระเหยให้
กลิ่นที่มีค่ำ OAV มำกกว่ำ 1 ใน EF ทั้งสำมชนิด (Table 2) ซึ่งแสดงว่ำเป็นสำรให้กลิ่นสำคัญในตัวอย่ำงดังกล่ำว
นอกจำกนี้ ethyl acetate (pineapple) ยังเป็นสำรให้กลิ่นสำคัญที่พบใน EF-CM อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจำกสำร
ดังกล่ำวทั้งหมดมีค่ำ threshold ต่ำ ในขณะที่ 2-butanone และ 2-ethyl-1-hexanol ซึ่งเป็นสำรระเหยหลักใน
ตัวอย่ำง EF กลับมีค่ำ OAV น้อยกว่ำ 1 เพรำะสำรระเหยทั้งสองมีค่ำ threshold สูง เช่นเดียวกับ 3-hydroxy-2butanone, 1-octanol และ delta-octalactone ซึ่งเป็นสำรระเหยหลักในกะทิกระป๋องและเนื้อมะพร้ำว (Tinchan
et al., 2015; Lin and Wilkens, 1970)
เมื่อทดสอบทำงประสำทสัมผัสของตัวอย่ำง EF โดยวิธี rating test ซึ่งใช้ผู้ทดสอบที่ผ่ำนกำรฝึกฝน
จำนวน 18 คน พบว่ำ EF-CM, EF-SC และ EF-CC ได้คะแนนควำมเข้มของกลิ่นกะทิ โดยรวม 3.13, 2.93 และ
2.37 ตำมลำดับ (Table 3) ซึ่งไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p >0.05) อย่ำงไรก็ตำมมีผู้
ทดสอบจำนวนหนึ่งแสดงควำมคิดเห็นว่ำลักษณะกลิ่นที่ได้จำก EF-CM คล้ำยนมเปรี้ยวเล็กน้อย ซึ่งอำจเป็นผล
จำก 3-hydroxy-2-butanone (acetoin) ที่มีลักษณะกลิ่นของผลิตภัณฑ์ นมและมีปริมำณใน EF-CM สูงกว่ำ
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ตัวอย่ำงอื่น (Table 1) ในขณะที่ EF-CC มีลักษณะกลิ่นหอมหวำน ดังนั้นจึงมีควำมเป็นไปได้ที่จะนำส่วนเหลือ
ทิ้งนี้มำใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
Table 1 Relative concentration of volatile aroma compounds in evaporated coconut milk flavoring
relative concentration (ng/g)
coconut milk shredded coconut coconut cake
a
c
ethyl acetate
pineapple
<1103
4.87 ± 0.00
1.23 ± 0.77
2.78 ± 0.76
a
b
2-butanone
sweet, solvent, ketonic
<1103
271.38 ± 0.00
111.84 ± 13.88
81.96 ± 18.92
a
c
1-propanol
alcohol, pungent
<1103
0.92 ± 0.08
0.30 ± 0.20
0.68 ± 0.16
c
toluene
paint
<1103
0.39 ± 0.13
0.75 ± 0.41
0.87 ± 0.42
a
c
hexanal
grass, tallow, fat
1109
0.84 ± 0.95
0.84 ± 0.50
2.12 ± 2.74
a
c
2-methyl-1-propanol
wine, solvent, bitter
1114
1.48 ± 0.49
0.80 ± 0.45
0.65 ± 0.01
a
c
1-butanol
medicine, fruit
1157
42.28 ± 33.51
22.25 ± 11.75
26.62 ± 26.11
b
3-heptanone
strong, fatty, green, fruit
1170
0.23 ± 0.19
0.17 ± 0.10
0.36 ± 0.19
a
b
2-heptanone
fruit, cheese, cinnamon
1192
31.09 ± 9.68
18.31 ± 14.50
30.65 ± 2.01
a
c
3-methyl-1-butanol
whiskey, malt, burnt
1207
14.62 ± 6.97
5.07 ± 2.10
9.26 ± 1.12
a
b
limonene
turpentine
1225
2.42 ± 3.14
1.87 ±0.28
3.10 ± 1.88
a
c
3-hydroxy-2-butanone
butter, cream
1282
32.72 ± 28.48
5.42 ± 0.25
2.77 ± 0.04
a
c
octanal
fat, soap, lemon, green
1295
1.96 ± 2.20
1.30 ± 0.70
0.73 ± 16.13
a
b
2-heptanol
green, lemon, herbaceous
1315
16.50 ± 6.84
8.34 ± 8.02
15.47 ± 2.03
a
b
6-methyl-5-hepten-2-one oily-green, herbaceous
1338
2.43 ± 1.64
1.75 ± 0.65
4.30 ± 7.84
a
c
1-hexanol
resin, flower, green
1350
22.76 ± 3.89
11.81 ± 6.26
16.50 ± 0.00
a
b
2-nonanone
fruit, fatty-cheese
1395
2.43 ± 1.66
1.91 ± 0.88
a
c
nonanal
fat, citrus, green
1401
17.26 ± 11.87
19.03 ± 9.90
15.25 ± 1.64
a
e
1-octen-3-ol
raw mushroom
1441
0.70 ± 0.17
0.70 ± 0.00
a
c
ethyl octanoate
fruit, fat
1451
35.91 ± 24.13
24.84 ± 7.46
14.48 ± 4.52
a
c
2-ethyl-1-hexanol
rose, green
1491
51.58 ± 41.64
46.18 ± 10.20
66.68 ± 19.23
a
d
decanal
green, soapy, orange peel
1508
5.48 ± 7.63
3.56 ± 4.08
14.53 ± 0.00
a
c
benzaldehyde
almond, burnt sugar
1523
5.94 ± 4.02
5.02 ± 0.62
26.10 ± 5.05
c
linalool
flower, lavender
1535
2.36 ± 2.27
2.47 ± 1.48
3.00 ± 1.16
a
c
1-octanol
chemical, metal, burnt
1560
29.04 ± 14.54
24.24 ± 13.06
34.76 ± 10.65
c
acetophenone
must, flower, almond
1648
2.49 ± 1.13
1.21 ± 0.74
5.47 ± 1.17
c
naphthalene
tar
1741
2.14 ± 1.30
a
d
delta-hexalactone
sweet
1795
0.94 ± 0.24
0.33 ± 0.00
b
2-methyl-butyl-propanoate strong, fruit
>1799
4.42 ± 3.82
a
c
benzyl alcohol
sweet, flower
>1799
2.14 ± 0.27
0.27 ± 0.00
a
c
benzothiazole
gasoline, rubber
>1799
0.06 ± 0.01
a
c
d
delta-octalactone
peach , coconut-like
>1799
8.29 ± 3.72
2.06 ± 2.20
c
benzyl benzoate
balsamic, oil, herb
>1799
0.94 ± 0.80
2.07 ± 0.50
3.96 ± 2.37
a
Volatile aroma compound reported in fresh and canned coconut milk (ศุภศิริ, 2550; Tinchan, 2014; Tinchan et al., 2015)
b-e
Odor description obtained from Leffingwell (2004), Acree and Arn (2004), Rychlik et al. (1998) and Widjaja et al.
(1996), respectively
f
Retention index (RI) obtained from Stabilwax® column
compound

RIf

odor description
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Table 2 Odor activity values of key volatile aroma compounds (OAV>1 or major components) in
evaporated coconut milk flavoring
compound
ethyl acetate
2-butanone
3-hydroxy-2-butanone
octanal
nonanal
2-ethyl-1-hexanol
decanal
1-octanol
delta-octalactone

odor threshold in water (ng/g)
5
50,000
800
0.7
1
1,500
2
110
400

(Leffingwell, 2004)
(Leffingwell, 2004)
(Leffingwell, 2004)
(Buttery and Ling, 1998)
(Buttery et al., 1988)
(Leffingwell, 2004)
(Buttery et al., 1988)
(Buttery et al., 1988)
(Rychlik et al., 1998)

coconut milk
1.0
<1
<1
2.8
17.3
<1
2.7
<1
<1

OAV
shredded coconut
<1
<1
<1
1.9
19.0
<1
1.8
<1
<1

coconut cake
<1
<1
<1
1.0
15.3
<1
7.3
<1
-

Table 3 Intensities of overall coconut milk aroma in evaporated coconut milk flavoring
coconut milk aroma intensityns
3.13 ± 0.31
2.93 ± 0.64
2.37 ± 0.14

raw material
coconut milk (CM)
shredded coconut (SC)
coconut cake (CC)
ns
means no significant difference (p > 0.05)

สรุป
กลิ่นกะทิกลั่นระเหยสำมำรถเตรียมได้จำกกะทิ มะพร้ำวขูด หรือกำกมะพร้ำว ด้วยเครื่องกลั่นระเหยสำร
แบบหมุน ซึ่งมีกลิ่นของผลิตภัณฑ์คล้ำยกะทิ จึงมีควำมเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้เป็นสำรปรุงแต่งกลิ่นรสกะทิจำก
ธรรมชำติ โดยชนิดของสำรระเหยที่วิเครำะห์ได้จำก EF-CM, EF-SC และ EF-CC รวมถึงคะแนนควำมเข้มของ
กลิ่นกะทิโดยรวมจำกกำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสไม่แตกต่ำงกัน ดังนั้นจึงสำมำรถเพิ่มมูลค่ำของกำกมะพร้ำว
ที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตกะทิได้อีกทำงหนึ่ง
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Induction of Vibrio parahaemolyticus into viable but nonculturable state under low temperature
and nutrient starvation
Natcha Chyerochana1,2, Damkerng Bundidamorn1,2 and Sudsai Trevanich1,2*

ABSTRACT
Foodborne pathogenic bacteria can enter to the viable but non-culturable (VBNC) state by
the unflavored condition normal to growth. The VBNC state of foodborne pathogenic bacteria cannot
be cultured under conventional laboratory procedures and then affected accuracy of colony count.
This present research aims to study on induction of all three tested strains of Vibrio parahaemolyticus
into VBNC state by the low temperature and the nutrient starvation. From the results obtained, all
three strains of V. parahaemolyticus (212/4, 330 and 70/I/2) in late log phase were successfully
entered the VBNC state under the starvation medium according to method of Mizunoe et al. (2000) at
low temperature of 4°C. The number of viable and culturable V. parahaemolyticus was counted by
standard spread plate technique on tryptic soy agar supplemented with 3% NaCl while viability
analysis was determined by the Live/Dead® BacLightTM Bacterial Viability Kits under a confocal laser
scanning microscopy. The results showed that V. parahaemolyticus 212/4, 330 and 70/I/2 could enter
into the VBNC state after 15-30 (average 22.5) days, 14-25 (average 19.5) days and 12-20 (average
16) days culturing under the tested conditions, respectively.

Key Words: Viable but non-culturable (VBNC), Vibrio parahaemolyticus, low temperature, nutrient starvation
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INTRODUCTION
Vibrio parahaemolyticus is a halophilic and gram negative bacterium which inhabits marine
and estuarine environments. Most outbreaks of V. parahaemolyticus gastroenteritis were reported in
USA, Japan, Taiwan and Thailand (Suthienkul, 1998; Yeung and Boor, 2004; McLaughlinet et al.,
2005). The incidence of outbreak was the cross contamination of food from seafood processing,
transportation and sale processes (Kazuhisa et al., 2009). Most clinical isolates are hemolytic on
Wagatsuma agar (Kanagawa-positive, KP+) and produce a major virulence factor, thermostable
direct hemolysin (TDH) (Pan et al., 1997; Lozano-Leon et al., 2003; Baffone et al., 2005). The
outbreaks of V. parahaemolyticus occurred between the months of April and October (Daniels et al.,
2000). When the temperature of the seawater is below 13-15ºC, V. parahaemolyticus is seldom
isolated (Kaneko and Colwell, 1974). A seasonal difference may be due to the finding that V.
parahaemolyticus enters into a viable but nonculturable (VBNC) state.
Many species of bacteria enter the VBNC state when they are exposed to stressful conditions
e.g. starvation with extreme temperature, starvation with oxygen limitation, aerosolization, starvation
with salinity and food preservative (Li et al., 2014). The VBNC state in some bacteria (Campylobacter
lari, Edwardsiella tarda, Enterobacter cloacae etc.) can be attained by typical low temperature and
nutrient downshift conditions (Jiang and Chai, 1996; Bates and Oliver, 2004; Wong and Wang, 2004;
Coutard et al., 2007; Li et al., 2014). As the bacterial cells enter this state, plate counts decline until
this bacterium can no longer be cultured by standard microbiological methods. However, a
significant population of these non-culturable bacteria can be shown to retain viability as indicated by
a variety of direct microscopic assays (Oliver, 2009).
The major characteristics of VBNC are viability and non-culturability. Therefore, the detection
of VBNC cell has two main steps. The first step is the estimation of the remaining culturable cells by
standard plate count technique. The second step is estimation of viable cell. The most commonly
used is commercially Live/Dead® BacLightTM bacterium viability kit. The test kit contains two nucleic
acid stains, SYTO 9 and propidium iodide. SYTO 9 labels cells with an intact or damaged membrane
and propidium iodide penetrates only cells with damaged membranes. Thus, live cells only stain with
SYTO 9 (green). In dead cells, propidium iodide (red) competes with SYTO 9 for nucleic acid binding
sites and the cells stain fluorescent red. The other method for estimation of viable cell is detection of
gene expression by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) (Li et al., 2014).
Based on our knowledge, there are few reports about the study on VBNC state of foodborne
pathogenic bacteria in Thailand. This study paid a great attention to VBNC state of
Vibrio parahaemolyticus. The main objective of this work was to investigate the induction of
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V. parahaemolyticus isolated from seafood and food poisoning patient into VBNC state under the low
temperature and the nutrient starvation.

MATERIALS AND METHODS
1. Bacteria strains
Three strains of V. parahaemolyticus (330, 212/4 and 70/I/2) were used throughout the
experiment. The clinical strain of V. parahaemolyticus 330 was isolated from food poisoning patient
(Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University,
Bangkok). The other two culture strains of V. parahaemolyticus 212/4 and 70/I/2 isolated from oyster
and fresh blue crab meat, respectively were kindly provided by Prof .Dr. Orasa Suthienkul, Mahidol
University, Bangkok.
2. Growth studies
Stock strains of V. parahaemolyticus were maintained on tryptic soy agar (TSA)
supplemented with 3% NaCl slants at ambient temperature. Prior to use, each strain was transferred
two-consecutive times in Tryptic soy broth (TSB) supplemented with 3% NaCl and grown to the
stationary phase by incubating at 37ºC for 18 h. After incubation, the cultures were transferred to
freshly prepared TSB+3% NaCl at a ratio of 0.1:100 and incubated at 37ºC for 24 h. The bacterial
cultures were taken in every 1 h-interval. Ten-fold serial dilutions of such bacterial cultures were done.
The appropriate dilutions were spread plated onto TSA+3% NaCl and incubated at 37ºC for 24 h. The
bacterial counts were reported as colony forming unit (CFU)/ml. This experiment was done triplicately.
3. Induction of VBNC state under low temperature and nutrient starvation
Three strains of V. parahaemolyticus (330, 212/4 and 70/I/2) were individually grown to
stationary phase in TSB+3% NaCl at 37ºC for 18 h., Each obtaining culture was transferred to fresh
TSB+3% NaCl at ratio of 0.1:100 and grown to late log phase at 37ºC for 7 h. The cells were
centrifuged at 5,000 g for 5 min at 4ºC and washed twice with the starvation medium (Mizunoe et al.,
2000) to prevent the carry-over of nutrients. The starvation medium was composed of 0.4 g NaCl, 0.1
g KCl, 1.45 g Na2HPO4 and 0.1 g KH2PO4 per liter of deionized water. The concentration of obtained
cells was about 107cells/ml. Each strain of V. parahaemolyticus (330, 212/4 and 70/I/2) was
incubated at 4ºC at different period times until the VBNC state was observed. Each culture was taken
and the culturability of the bacterial cells was determined using spread plate technique on TSA+3%
NaCl. The plates were incubated at 37ºC for 16 h and numbers of colonies were counted. Bacterial
viability was measured using a Live/Dead® BacLightTM bacterium viability kit and viable cell counts
were determined by confocal laser microscopy (LSM 5 Pascal, Zeiss, Germany). The experiment was
performed in triplicate.

914

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

RESULTS AND DISCUSSION
1. Growth studies
Three strains of V. parahaemolyticus (330, 212/4 and 70/I/2) were grown in TSB+3% NaCl at
37ºC for 24 h. The initial growth rates of three strains were found to be reduced as their adaptation to
new environment. The growth rates of all V. parahaemolyticus strains used were similar. They were
grown into log phase within 2 h and entered rapidly to early stationary phase in 8 hours (Fig.1).
However, the bacterial culture at late log phase (7 h) was used for further experiment.

Log CFU/ml

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24
Hours

Figure 1 Growth profile of the Vibrio parahaemolyticus strain 212/4 ( ), strain 330 ( ) and strain
70/I/2 ( ) in TSB+3% NaCl at 37ºC for 24 h.
2. Induction of the VBNC state under low temperature and nutrient starvation
Each strain of V. parahaemolyticus 212/4, 330 and 70/I/2 was entered into VBNC state after
culturing in starvation media at low temperature (4ºC) for 15-30 (average 22.5) days, 14-25 (average
19.5) days and 12-20 (average 16) days, respectively (Table 1). V. parahaemolyticus 70/I/2 enters
into VBNC state faster than other two strains. Numerous studies also reported that the bacteria with
different strains exhibit variation in the time that induces the cells into VBNC state. Such variation
seems to be specific of individual strain (Oliver, 2000a; 2000b). Rao et al. (2014) reported that the
various time in VBNC induction may be attributed to different factors such as, microbial strain, initial
cell number, growth phase, cell washing, medium of VBNC induction, and conditions of incubation.
Thus, a comparative study using many number of bacteria strains may be helpful in understanding
the strain to strain variation in induction time.
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Table 1 Average time (days) of an individual Vibrio parahaemolyticus strain entering the VBNC state
cultured on starvation media at 4ºC
Strain tested
Range (days)
Average (days)
212/4

15-30

22.5

330

14-25

19.5

70/I/2

12-20

16

The results obtained from this study were related with the results of Wong and Wang (2004),
who reported that the V. parahaemolyticus cells in late log phase could enter into the VBNC state
(within 28-35 days) faster than those of stationary phase (42 days). Oliver (2009) also explained that
when the bacteria entering into stationary phase cells can induce more stress proteins (e.g. sigma
factors; RPOs) compared to the late log phase to protect the cells, thus less induction on the
stationary phase bacteria into VBNC cell was observed.
The viable cells of all V. parahaemolyticus strains used were determined by Live/Dead®
BacLightTM . The results indicated that all tested V. parahaemolyticus strains entered into VBNC state.
The VBNC state of V. parahaemolyticus was stained with green-fluorescent SYTO 9 (Fig. 2). SYTO 9
could stain both live and dead bacterial cells, whereas red-fluorescent propidium iodide stain
penetrates only bacteria having damaged membranes. When applied both dyes, propidium iodide
reduces SYTO 9 fluorescence in dead bacteria with damaged membranes resulting in red fluorescent
cells, whereas the live bacteria will present green-fluorescent (Hurst, 1977). In addition, the VBNC
state of bacterial cells usually accompanied a change of cell shape and size. As shown in Fig. 2, the
morphological change of V. parahaemolyticus 70/I/2 occurred after the bacterial cells entered into
VBNC state. Rod shaped cells appeared as irregular shapes and finally became coccoid or spheroid
forms. Small round cells (< 1 µm) in Fig. 2 were basically considered as VBNC cells of V.
parahaemolyticus 70/I/2. In addition, morphology of V. parahaemolyticus 212/4 and 330 were similar
to V. parahaemolyticus 70/I/2 (data not shown). This morphological change is commonly found in
VBNC cells. However, a change in morphology alone cannot be indicated as the sole parameter to
judge whether the cells enter into VBNC state or not, because similar changes in cell morphology are
also found in non VBNC cells under stressful conditions (Pinto et al., 2013). Therefore, detection of
VBNC cells should be based on cell viability and non-culturability.
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Live or VBNC cell
(coccoid shape, green color)
Dead cell
(rod shape, red color)

Figure 2 Viability of V. parahaemolyticus 70/I/2 in VBNC state determined by the Live/Dead®
BacLightTM Bacterial Viability Kits under a confocal laser scanning microscopy.

CONCLUSION
The obtaining results indicated that all tested V. parahaemolyticus strains could enter the
VBNC state with different induction times under conditions of nutrient starvation and low temperature
(4°C). Further molecular and combinatorial experiment is needed to elucidate mechanisms leading to
the VBNC state and detection method should be developed to confirm their existence.
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ผลของชนิดและความเข้ มข้ นของสารยึดเกาะต่ อคุณลักษณะของสับปะรดแผ่ นใยอาหารสูง
Effects of Type and Concentration of Binders on Properties of High Fiber Pineapple Sheet
สุริยาพร นิพรรั มย์ 1* วิลาสินี ปี ระจิตร2 ศุภฤกษ์ ฤกษ์ ฤทัยรัตน์1 และ อรุณี บุญเขื่อง1
Suriyaporn Nipornram1*, Wilasinee Peerajit2, Supalerk Lerkruetirat1 and Arunee Bunkeang1

บทคัดย่ อ
กากสับปะรดที่เหลือทิ ้งจากการผลิตนํ ้าผลไม้ มีปริ มาณใยอาหารอยู่สงู จึงนํามาผลิตเป็ นสับปะรดแผ่นที่ใช้
ไฮโดรคอลลอยด์เป็ นสารยึดเกาะช่วยเชื่อมเส้ นใยสับปะรดให้ ติดกัน โดยศึกษาสารยึดเกาะ 3 ชนิด ได้ แก่ อะการ์
(Agar) คาราจีแนน (Carrageenan) และคาร์ บอกซีเมททิลเซลลูโลส (Carboxymethylcellulose; CMC) ไฮโดร
คอลลอยด์แต่ละชนิดใช้ ปริ มาณ 0.2, 0.5 และ 0.7 เปอร์ เซ็นต์ พบว่าอะการ์ ที่ความเข้ มข้ น 0.2 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นสาร
ยึดเกาะที่เหมาะสมเพราะสับปะรดแผ่นที่ได้ มีแรงต้ านแรงดึงและระยะทางที่ถกู ดึงตํ่าที่สดุ คือ 14.59 นิวตัน และ
44.22 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อนําไปเคลือบด้ วยซูโครสไซรัปที่มีกรดซิตริ กเข้ มข้ น 0.6, 1.8 และ 3.0 เปอร์ เซ็นต์
และนําไปอบแห้ ง พบว่าสับปะรดแผ่นที่ใช้ กรดซิตริ ก 1.8 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นความเข้ มข้ นที่เหมาะสม ได้ รับคะแนนการ
ประเมินทางด้ านประสาทสัมผัสด้ านความกรอบ (7.3) และความชอบรวมสูง (7.5) อีกทั้งเกิดปฏิกิริยาสีนํ ้าตาลน้ อย
และปริ มาณใยอาหารของสับปะรดแผ่นมีสงู ถึง 34.10 เปอร์ เซ็นต์

ABSTRACT
By product from a pineapple juice industry contained a lot of fiber. Therefore, it was used to
produce high fiber pineapple sheet. Hydrocolloids were used as a binder for bonding between pineapple
fibers. The effects of binder types (agar, carrageenan and carboxymethyl cellulose) and binder
concentrations (0.2, 0.5 and 0.7 %) were investigated. Pineapple sheet containing 0.2 % of agar has the
lowest tensile strength and extensibility for 14.59 N and 44.22 mm, respectively. The pineapple sheets were
coated with sucrose syrup which contained different concentrations of citric acid (0.6, 1.8 and 3.0 %) and
dried. The pineapple sheet contained 1.8 % of citric acid in syrup obtained high score of sensory evaluation
including crispiness (7.33) and overall likeness (7.50). In addition, the sheet has less browning reaction and
containing high fiber was 34.10%.

Key Words: Hydrocolloid binder, Pineapple sheet, Fiber
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คํานํา
สับปะรดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย ในปี 2554 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์
สับ ปะรดปริ ม าณ 819,373 ตัน คิ ด เป็ นมูล ค่า สูง ถึ ง 28,955 ล้ า นบาท ในจํ า นวนนี ม้ ี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ นํ า้
สับปะรดมีการผลิตปริ มาณมากถึง 146,771 ตัน (สํานักบริ หารการค้ าสินค้ าทัว่ ไป, 2554) จากกระบวนการผลิต
นํ ้าสับปะรด พบว่ามีกากสับปะรดเป็ นวัสดุเหลือทิ ้งจํานวนมาก ซึง่ กากสับปะรดเหล่านี ้มีใยอาหาร (Dietary fiber)
อยู่จํานวนมาก (Upadhyay et al., 2013) โดยมี ใยอาหารทั้งหมด, ใยอาหารที่ไม่ละลายนํ า้ และใยอาหารที่
ละลายนํ ้า ปริ มาณ 75.8, 75.2 และ 0.6 กรัมต่อ 100 กรัมของนํ ้าหนักแห้ งตามลําดับ นอกจากนี ้กากสับปะรดยัง
มีฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระ (Martínez et al., 2012)
ใยอาหารเป็ นส่วนของพืชที่เอนไซม์ในร่ างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ จึงไม่ให้ พลังงาน แต่มีบทบาท
สําคัญต่อโภชนาการ และสุขภาพ (Raninen et al., 2011) ใยอาหารจะช่วยเพิ่มปริ มาณอุจจาระและกระตุ้นให้
เกิดการขับถ่าย ช่วยทําให้ การดูดซึมอาหารช้ าลง ควบคุมนํ ้าตาลในเลือดให้ ดีขึ ้น และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
(Silveira Rodríguez et al., 2003) ใยอาหารในท้ องตลาดมี จํ า หน่ า ยเป็ นจํ า นวนมาก เช่ น ผงละลายนํ า้
รั บประทาน เครื่ องดื่ม หรื อ เป็ นเม็ ดยา ซึ่งมี จํานวนน้ อยมากที่ผลิตมาในรู ปแบบขนมขบเคี ้ยว โดยเฉพาะใน
รู ป แบบแผ่ น กรอบคล้ า ยสาหร่ า ยยัง ไม่ มี ใ นท้ อ งตลาด ซึ่ง สาหร่ า ยแผ่ น กรอบในท้ อ งตลาดเป็ นที่ นิ ย มมาก
นอกจากนี ้ตลาดขนมขบเคี ้ยวมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้ านบาท ซึ่งส่วนแบ่งตลาดของสาหร่ ายอบกรอบมากถึง 8
เปอร์ เซ็นต์ (วรันศ์ บัฟเฟต, 2556) ก่อนหน้ านี ้ได้ มีงานวิจยั ที่นําผักชนิดต่าง ๆ เช่น คะน้ า ตําลึง กระเพรา พริ ก มา
ทําเป็ นแผ่นเพื่อผลิตเป็ นขนมขบเคี ้ยวที่มีปริ มาณใยอาหารสูงอีกด้ วย (สฤษดิ์ฤกษ์ และคณะ, 2551; อนุวตั ร และ
คณะ, 2550 และวัฒนา, 2548) แต่ยงั ไม่มีข้อมูลว่ามีการนํากากผลไม้ เหลือทิ ้งจากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกาก
สับปะรดมาผลิตเป็ นขนมขบเคี ้ยวชนิดแผ่นอบกรอบปรุงรส โดยใช้ ไฮโดรคอลลอยด์เป็ นสารยึดเกาะเพื่อช่วยเชื่อม
ติดกากสับปะรดให้ เป็ นแผ่น
ไฮโดรคอลลอยด์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารมีหลายประเภท เช่น อะการ์ คาราจีแนน อนุพนั ธ์ เซลลูโลส
ได้ แก่ เมทิลเซลลูโลส (methyl cellulose, MC), ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (hydroxyethyl cellulose, HEC), คาร์
บอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxymethyl cellulose, CMC) สามารถใช้ เป็ นสารยึดเกาะระหว่างอนุภาคได้ และเกิด
เป็ นชั้นฟิล์มบาง (Saha and Bhattacharya, 2010; Dhanapal et al., 2012)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนํากากสับปะรดมาผลิตเป็ นอาหารว่างลักษณะเป็ นแผ่นอบกรอบปรุ งรส
คล้ ายสาหร่ าย และมีใยอาหารสูง สามารถรับประทานเป็ นอาหารว่างได้ และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้ านใย
อาหาร โดยศึกษาชนิด และปริ มาณของไฮโดรคอลลอยด์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นสารยึดเกาะเชื่อมติดกากสับปะรด
ให้ เป็ นแผ่น โดยแผ่นสับปะรดมีความเหนียวน้ อยที่สดุ และหาความเข้ มที่เหมาะสมของกรดซิตริ กที่ใช้ ร่วมกับ
ซูโครสไซรัป เพื่อใช้ ปรุงรสและปรับปรุงเนื ้อสัมผัสของสับปะรดแผ่น

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมสารยึดเกาะสําหรั บผลิตสับปะรดแผ่ น
ศึกษาชนิด และความเข้ มข้ นของสารยึดเกาะกากสับปะรดเพื่อให้ ได้ สบั ปะรดแผ่นที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่น
สมบูรณ์ ไม่แตกหรื อมี ช่องว่าง และมี ความเหนียวน้ อยที่สุด เพราะว่าเมื่ อนําไปเคลือบไซรั ปในขั้นตอนถัดไป
สับปะรดแผ่นที่ได้ จะมีความกรอบคล้ ายสาหร่ ายแผ่นกรอบ โดยศึกษาชนิดและความเข้ มข้ นของสารยึดเกาะที่
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เหมาะสม ทําการทดลองจํานวน 3 ซํ ้าการทดลอง ทําการวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design และจัดการแผนการทดลองโดยใช้ Factorial เพื่อศึกษาปั จจัย 2 ปั จจัย คือ ชนิดของสารยึดเกาะ และ
ความเข้ มข้ นของสารยึ ด เกาะ โดยเปรี ย บเที ย บสารยึ ด เกาะ 3 ชนิ ด ได้ แก่ อะการ์ (Agar) คาราจี แ นน
(Carrageenan) และคาร์ บอกซีเมททิลเซลลูโลส (Carboxymethylcellulose: CMC) ความเข้ มข้ นของสารยึด
เกาะแต่ละชนิดที่ใช้ ได้ แก่ 0.2, 0.5 และ 0.7 เปอร์ เซ็นต์ของสารละลาย โดยละลายสารยึดเกาะด้ วยนํ ้าร้ อน และ
ปรับปริ มาตรให้ ได้ 100 มิลลิลติ ร
การผลิตสับปะรดแผ่ นอบแห้ ง
นํากากสับปะรดที่ผ่านการคั้นเอานํ ้าออกแล้ วปริ มาณ 85 กรัม ผสมกับสารละลายที่ใช้ ยึดเกาะแต่ละ
ชนิดปริ มาณ 15 กรัม ผสมจนเข้ ากันและเทลงบนแผ่นเทปลอนขนาด 3044.5 เซนติเมตร และปิ ดทับด้ านบน
ด้ วยแผ่นพลาสติกใส จากนั้นจึงรี ดตัวอย่างกากสับปะรดผสมสารยึดเกาะให้ เต็มแผ่น ลอกแผ่นพลาสติกด้ านบน
ออก นําไปอบที่ต้ อู บลมร้ อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง (วัฒนา, 2548) ลอก
สับปะรดแผ่นออกจากพลาสติกที่เคลือบเทปลอนเพื่อกลับด้ านอบต่ออีก 1 ชัว่ โมง แล้ วนํามาตัดเป็ นแผ่นขนาด
39 เซนติเมตร แล้ วบรรจุในถุงพลาสติกปิ ดสนิท
การวิเคราะห์ หาคุณสมบัตดิ ้ านเนือ้ สัมผัสของสับปะรดแผ่ นอบแห้ ง
ตัวอย่างสับปะรดแผ่นนําไปวัดเนื ้อสัมผัสด้ วยเครื่ อง Texture Analyzer รุ่น TA.XT. plus โดยใช้ หวั แบบ
A/TG โดยตั้งค่า pre-test speed 0.2 mm/s, test speed 0.5 mm/s, post-test speed 10.0 mm/s และ target
mode เป็ น distance ดัดแปลงมาจาก (Voon et al., 2012) ประมวลผลด้ วยโปรแกรม texture exponent 32
เพื่อให้ ได้ คา่ การต้ านทานแรงดึง (Tensile strength) และ ระยะทางที่ดงึ ได้ สงู สุด (Extensibility) โดยวัดแต่ละ
ตัวอย่างจํานวน 10 ซํ ้า และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสําคัญ (p<0.05)
การเคลือบไซรั ปที่มีส่วนผสมของกรดบนสับปะรดแผ่ น
นําสับปะรดแผ่นที่มีความเหนียวน้ อยที่สดุ มาเคลือบไซรัปที่มีความเข้ มข้ นของกรดซิตริ กที่ความเข้ มข้ น
0.6, 1.8 และ 3.0 เปอร์ เซ็นต์ โดยเตรี ยมไซรัปจากการละลายนํ ้าตาลซูโครสด้ วยนํ ้าร้ อนจนมีความเข้ มข้ นที่ 60
องศาบริ กซ์ จากนั้นปรับกรดซิตริ กให้ มีความเข้ มข้ น 0.6, 1.8 และ 3.0 เปอร์ เซ็นต์ นําสารละลายไซรัปที่เตรี ยมได้
ปริ มาณ 6 มิลลิลิตร มาเทลงบนแผ่นสับปะรดด้ านละ 3 มิลลิลิตร และใช้ แปรงยางปลายตัดตรงทาให้ ทวั่ แผ่นใน
แต่ละด้ านของแผ่นสับปะรดจนทัว่ นําเข้ าตู้อบลมร้ อนอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง ทํา
การทดลองจํานวน 3 ซํ ้า
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
นํ า สับ ปะรดแผ่ น ที่ ไ ด้ ม าทํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผั ส วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Completely Block Design (RCBD) โดยทําการทดสอบด้ านสี กลิน่ ความหวาน ความเปรี ย้ ว เนื ้อ
สัมผัส และความชอบรวมของผู้ทดสอบ ด้ วยวิธี 9-point hedonic rating scale จากผู้ทดสอบจํานวน 30 คน เมื่อ
ระดับ คะแนน 1 หมายถึ ง ไม่ ช อบมากที่ สุด และ ระดับ คะแนน 9 หมายถึ ง ชอบมากที่ สุด (Lawless and
Heymann, 2010) และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสําคัญ (p<0.05)
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การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของสับปะรดแผ่ นใยอาหารสูง
เลือกตัวอย่างสับปะรดแผ่นที่ได้ คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสดีที่สดุ มาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี ได้ แ ก่ ปริ ม าณโปรตี น , ไขมัน ทั้ง หมด, เถ้ า , เยื่ อ ใยอาหาร (dietary fiber) และคํ า นวณหาปริ ม าณ
คาร์ โบไฮเดรต (AOAC, 2000)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของชนิดและสารยึดเกาะต่ อเนือ้ สัมผัสของสับปะรดแผ่ น
ปั จจัยเดี่ยว (Individual effects) ทั้ง 2 ปั จจัย ได้ แก่ ชนิดของสารยึดเกาะและความเข้ มข้ นของสารยึด
เกาะ มีผลต่อเนื ้อสัมผัสทั้งแรงต้ านแรงดึงและระยะทางดึงสูงสุดของสับปะรดแผ่น อีกทั้งปั จจัยร่ วม (Interaction
effect) ระหว่างชนิดและความเข้ มข้ นของสารยึดเกาะมีผลต่อเนื ้อสัมผัสของสับปะรดแผ่นเช่นกัน หมายถึง
สับปะรดแผ่นที่ใช้ สารยึดเกาะร่ วมกับความเข้ มข้ นของสารยึดเกาะที่แตกต่างกัน ให้ ค่าแรงต้ านแรงดึงสูงสุดและ
ระยะทางดึงสูงสุดของตัวอย่างที่แตกต่างกัน (p<0.01) ค่าแรงต้ านแรงดึงและระยะทางดึงสามารถบ่งชี ้ถึงระดับ
ของความเหนียวได้ หมายถึง ถ้ าตัวอย่างมีแรงต้ านแรงดึงและระยะทางดึงสูงสุดมากแสดงว่าตัวอย่างมีความ
เหนี ยวมาก แต่ถ้าตัวอย่างมี แรงต้ านแรงดึงหรื อระยะทางดึงสูงสุดน้ อยแสดงถึงตัวอย่างมี ความเหนี ยวน้ อ ย
สับปะรดแผ่นที่ผลิตจากการใช้ ปัจจัยร่ วมระหว่างชนิดและความเข้ มข้ นของสารยึดเกาะที่แตกต่างกันทั้งหมดมี 9
สิง่ ทดลอง พบว่าสับปะรดแผ่นที่ใช้ สารยึดเกาะชนิดอะการ์ ที่ความเข้ มข้ น 0.2 เปอร์ เซ็นต์ ยึดเกาะการสับปะรดให้
ขึ ้นรู ปเป็ นแผ่นดีที่สดุ เนื่องจากมีค่าระยะทางที่ตวั อย่างถูกดึง 44.22 มิลลิเมตรน้ อยกว่าตัวอย่างอื่น ๆ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 แสดงว่าตัวอย่างดังกล่าวมีความเหนียวน้ อยที่สดุ เป็ นสิ่ง
ทดลองที่ดีทีสดุ เพราะเมื่อนําสับปะรดแผ่นที่มีความเหนียวน้ อยไปเคลือบไซรัปในขั้นตอนถัดไปจะส่งผลให้ ได้
แผ่นสับปะรดที่กรอบไม่เหนียวติดฟั น
อะการ์ เป็ นไฮโดรคลอลอยด์ชนิดไฮโดรฟิ ลิค เป็ นเจลที่แข็งแรงถึงแม้ จะใช้ สารปริ มาณความเข้ มข้ นตํ่า ๆ
เจลที่ได้ เมื่ออบแห้ งจะได้ ฟิล์มที่แข็งแรง (Dhanapal et al., 2012) จึงนิยมนํามาทําฟิ ล์มที่รับประทานได้ (Edible
films) ในอาหาร (Baldwin et al., 2011;Tian et al., 2011) และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร (Rhim, 2011)

Figure 1 Pineapple sheets using different type and concentration of the binders
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Table 1 Texture properties of high fiber pineapple sheets produced from different types and
concentrations of binders
Binders
Textural properties
Type
Concentration (%)
Tensile strength (N)
Extensibility (mm)
Agar
0.2
14.59±5.33a
44.22±2.90a
0.5
15.49±3.27ab
46.24±1.17bc
0.7
24.27±3.49dc
48.66±0.84c
Carrageenan
0.2
20.38±5.37c
46.90±0.75cd
0.5
16.73±4.31ab
46.13±1.45b
0.7
26.26±6.55c
46.92±0.07cd
Carboxylmethyl
0.2
17.76±4.20bc
47.06±0.63d
cellulose
0.5
17.16±5.36ab
47.11±0.65d
0.7
23.38±7.38d
47.01±0.58d
a, b, c and d: Mean values with different letters in columns are significantly different; p < 0.05

ผลการศึกษาความเข้ มข้ นของกรดซิตริกในไซรั ปเคลือบสับปะรดแผ่ น
สับปะรดแผ่น ที่ ใ ช้ อ ะการ์ ความเข้ มข้ น 0.2 เปอร์ เ ซ็นต์ เป็ นสารยึดเกาะจากการทดลองที่ ผ่านมาถูก
นํามาใช้ ในการทดลองนี ้ โดยนํ ามาสับปะรดแผ่นที่ได้ มาเคลือบไซรั ปจากนํา้ ตาลซูโครสที่มีกรดซิตริ กที่ความ
เข้ มข้ นที่ระดับต่าง ๆ เพื่อปรั บปรุ งรสชาติและเนือ้ สัมผัส จากนั้นนําไปอบแห้ งได้ สบั ปะรดแผ่นที่กรอบและมีสี
เหลื อ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บด้ า นสี ข องตัว อย่า งพบว่า สับ ปะรดแผ่น ที่ ใ ช้ ก รดซิ ต ริ ก ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0.6 และ 1.8
เปอร์ เซ็นต์ เกิดปฏิกิริยาสีนํ ้าตาลน้ อย พิจารณาจากค่าสี L* แสดงถึงความสว่าง มีคา่ มากกว่าความเข้ มข้ นที่ 3.0
เปอร์ เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาค่าสี a* ร่ วมด้ วย พบว่าที่ความเข้ มข้ น 1.8 เปอร์ เซ็นต์ มีคา่ สี a* น้ อยกว่าตัวอย่างที่
ใช้ กรดซิตริ ก 0.6 เปอร์ เซ็นต์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 2 ซึง่ ค่าการเกิดสีนํ ้าตาลเกิดจากสี
แดงและสีดําเพิ่มขึ ้นในตัวอย่าง การทดลองนี ้จึงพิจารณาค่าสี a* ร่ วมด้ วย Ramallo and Mascheroni (2012)
เนื่องจากกรดซิตริ กมีความสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีนํ ้าตาลในอาหารได้ (Xing et al., 2010; Suttirak and
Manurakchinakorn, 2010)
Table 2 The color values of pineapple sheets coated with syrup having citric different concentrations
Citric concentration
Color value
(%)
L*
a*
b*
0.6
63.26±0.12b
2.38±0.32b
37.91±0.87c
1.8
63.55±0.08c
1.82±0.46a
34.21±1.29a
3.0
62.71±0.29a
1.96±0.18a
35.50±0.81b
a, b and c: Mean values with different letters in columns are significantly different; p < 0.05
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การทดสอบทางประสาทสัมผัสด้ านสี กลิน่ ความหวาน ความเปรี ย้ ว ความกรอบ และความชอบรวมของ
สับปะรดแผ่นเคลือบไซรัปที่ใช้ กรดซิตริ กที่ความเข้ มข้ นแตกต่างกัน พบว่าความเข้ มข้ นของกรดซิตริ กที่ 0.6 และ
1.8 มีคะแนนความชอบรวมมากกว่าความเข้ มข้ นของกรดซิตริ กที่ 3.0 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดัง
ตารางที่ 3 แต่สบั ปะรดแผ่นเคลือบไซรัปที่ใช้ กรดซิตริ กที่ 1.8 เปอร์ เซ็นต์ เกิดปฏิกิริยาสีนํ ้าตาลน้ อยที่สดุ ดังนั้นจึง
เลือกไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
Table 3 Sensory parameters of pineapple sheets coated with syrup having citric different concentrations
Citric
Sensory parameter
concentration (%)
Color ns
Odor ns Sweet taste Acid tastens Crispiness Overall
liking
0.6
7.3±0.4
7.2±0.3
7.1±0.2b
6.7±0.7 7.0±0.6ab 7.2±0.5b
1.8
7.1±0.2
7.0±0.2
6.9±0.3b
6.9±0.8
7.3±0.1b 7.5±0.2b
3.0
6.9±0.4
6.7±0.4
5.4±0.2a
6.3±0.6
6.5±0.3a 6.3±0.3a
a and b: Mean values with different letters in columns are significantly different; p < 0.05
ns: Mean values in column is not significantly different; p > 0.05

สับปะรดแผ่นที่ใช้ อะการ์ ความเข้ มข้ น 0.2 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นสารยึดเกาะและเคลือบด้ วยไซรั ปที่มีกรด
อะซิตริ กเข้ มข้ น 1.8 เปอร์ เซ็นต์ ดังภาพที่ 2 ถูกนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดงั ตารางที่ 4 มีใยอาหาร
(dietary fiber) ในสับปะรดแผ่น 34.10 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ มีปริ มาณสูงกว่า 6 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม (เป็ นปริ มาณที่
กําหนดตามเงื่อนไขการกล่าวอ้ างว่ามีใยอาหารสูง) จึงสามารถระบุหรื ออ้ างว่าสับปะรดแผ่นมีใยอาหารสูงได้ ตาม
เงื่อนไขการกล่าวอ้ างโภชนาการบัญชีหมายเลข 4 แนบท้ ายประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.
2541 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2541) ซึง่ สับปะรดอบแผ่นที่ผลิตได้ จงึ จัดได้ วา่ เป็ นอาหารที่มีใยอาหารสูง
Table 4 Proximate composition of high fiber pineapple sheet (Dry basis)
Compositions

Percentage (%)

Dietary fiber
Crude fat
Crude protein
Ash
Moisture content
Carbohydrate

34.10±0.4
2.93±0.17
3.11±0.07
1.22±0.17
3.44±0.17
55.20
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Figure 2 High fiber pineapple sheet

สรุ ป
การผลิตสับปะรดแผ่นที่ มีใยอาหารสูงจํ าเป็ นต้ องใช้ ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อใช้ เป็ นสารยึดเกาะเส้ นใย
สับปะรดและสร้ างเป็ นฟิ ล์มบาง ซึง่ อะการ์ ความเข้ มข้ น 0.2 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นสารยึดเส้ นใยเกาะสับปะรดที่ดี ทําให้
ได้ สบั ปะรดแผ่นที่ไม่เหนียว เมื่อนําสับปะรดแผ่นไปเคลือบด้ วยไซรัปโดยใช้ กรดซิตริ กที่ 1.8 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นสิ่ง
ทดลองที่ผ้ ูทดสอบให้ คะแนนด้ านความกรอบ และความชอบรวมสูง อีกทังยั
้ งเกิดปฏิกิริยาสีนํา้ ตาลน้ อย และ
ปริ มาณใยอาหารของสับปะรดแผ่นมีสงู ถึง 34.10 เปอร์ เซ็นต์
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลนาเข้าในเมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
Clustering of Consumers for Imported Halal Foods in Jakarta, Indonesia
ชนาธินาถ ผาสุพรรณ์1* และ รวิพิมพ์ ฉวีสุข1
Chanathinart Pasuphan1* and Ravipim Chaveesuk1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เปรียบเทียบวิธี การแบ่งกลุ่มผู้บริ โภคอาหารฮาลาลนาเข้าในเมืองจาการ์ ตา จานวน 386 คน
ระหว่างวิธี K-means clustering และวิธี Two step clustering analysis โดยพิจารณาจาก Root Mean Square
Standard Deviation (RMSSTD) และค่า R2 พบว่า วิธี Two step cluster analysis เป็นวิธีการแบ่งกลุ่มที่ดีกว่า มีค่า
RMSSTD ต่ากว่าและค่า R2 สูงกว่า ซึ่งสามารถแบ่งผู้บริโภคเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มรักสุขภาพและอนุรักษ์นิยม
จานวน 236 คน เป็นผู้ที่เน้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและได้มาตรฐานฮาลาล มีกาลังในการซื้อสินค้าสูง จัดเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรองคือ กลุ่มวัยรุ่นและเปิดรับสิ่งใหม่ จานวน 150 คน กลยุทธ์ทางการตลาด
สาหรับกลุ่มเป้าหมายหลักจะเน้นตลาดอาหารฮาลาลพรีเมียม มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ปราศจากสิ่งเจือปน และมีระบบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสื่อสารคุณลักษณะเหล่านี้
ให้กับผู้บริโภคผ่านฉลากและโบรชัวร์ จัดจาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตพรีเมียม มีชื่อเสียงด้านสุขอนามัยและ
วางขายผลิตภัณฑ์นาเข้า มีที่จอดรถปลอดภัยและเพียงพอ ผู้ประกอบการควรร่วมมือกับผู้นาเข้าในการจัดการ
สื่อสารทางการตลาด เช่น การจัดสินค้าเป็นเซตในราคาพิเศษ และการให้ของแถมเป็นสินค้าพรีเมียม

ABSTRACT
This research compared two clustering methods to cluster 386 consumers who consumed
imported halal foods in Jakarta: K-means clustering and Two step cluster analysis. Evaluation criteria were
Root Mean Square Standard Deviation (RMSSTD) and R2. Two step cluster analysis was observed to be
better method with lower RMSSTD and higher R2. Two consumer clusters based on this method were
Health and Conservative consumers consisting of 236 respondents and Young and Open-minded
consumers consisting of 150 respondents. The Health and Conservative consumers preferred health
foods with halal standard. They had a high purchasing power and were thus a targeted consumer for
Thai halal food products. This targeted consumer emphasizes on high nutrition value, health benefits,
no food additives and environmentally friendly processing system and packaging. These premium
features must be communicated to consumers through labels and brochures. Premium distribution
channels such as premium supermarket with good hygiene and good reputation about high quality
imported products as well as safe and convenient parking were required. Thai exporter may
cooperate with Indonesian importer to promote premium products through special price set and
giveaway of premium products.
Key Words : consumers clustering, imported halal foods, k-means clustering, two step cluster analysis, Jakarta
* Corresponding author; e-mail address: babymine_ne@hotmail.com
1
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900
928

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

คานา
อินโดนีเซีย มีประชากรมุส ลิมประมาณ 300 ล้ านคน คิดเป็นร้ อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่ วโลก
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2546) มีมูลค่าตลาดอาหารฮาลาล 78,000 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 16 ของ
ตลาดอาหารฮาลาลทั่วโลก (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย, 2555) จาการ์ตาเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซีย มี
ประชากรมากที่สุดในประเทศประมาณ 10 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเป็นเมืองท่า
ในการนาเข้าที่สาคัญของเกาะชวาและของประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.63 ผู้บริโภค
ในจาการ์ตามีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ต้องการอาหารที่สะดวกและรวดเร็ว และเป็นสังคมที่เปิดรับสิ่งใหม่ (สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) ในขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศไม่สามารถผลิตอาหาร
ฮาลาลได้เพียงพอต่อความต้องการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556) ซึ่งนับว่าเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการในไทย เนื่องจากผู้บริโภคชาวจาการ์ตาและอินโดนีเซียมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าอาหารไทย
ได้รับการยอมรับในด้านรสชาติ คุณภาพ และราคาเมื่อเทียบกับสินค้าอาหารของประเทศคู่แข่ง ได้แก่ จีน และ
เวียดนาม ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกัน ทาให้สินค้าอาหารไทยมักจะวางจาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนา (ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย, 2556; ศูนย์บริการข้อมูลระหว่างประเทศ, 2556; Farabi and
Chaveesuk, 2015) จาการ์ตาจึงเป็นตลาดที่สาคัญในการนาเข้าและกระจายสินค้าอาหารฮาลาลจากประเทศ
ไทย
การศึกษาเกี่ ยวกั บการแบ่ งกลุ่ มผู้ บริโภค จะช่ วยให้แบ่ งตลาดออกเป็น กลุ่ม (segment) เข้าใจใน
ลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม กาหนดตลาดเป้าหมายและวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น วิธีการแบ่งกลุ่ม (Clustering analysis) ที่ได้รับความนิยมมี 3 วิธี ได้แก่ K-means
clustering เหมาะสมกับข้อมูลจานวนมาก เช่น 200 ตัวอย่างขึ้นไป Hierarchical clustering เหมาะสาหรับ
ข้อมูลจานวนไม่เกิน 200 ตัวอย่าง และ Two step cluster analysis ซึ่งสามารถเลือกจานวนกลุ่มได้อัตโนมัติและ
มีประสิทธิภาพสาหรับข้อมูลจานวนมาก การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคด้วย Two step cluster analysis จากพฤติกรรม
และทัศนคติของผู้บริโภคชาวกรีกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง ได้แก่ ความถี่ในการบริโภค จุดที่สั่งซื้อ ความชอบของ
ชนิดการแปรรูป ราคา แหล่งของผลิตภัณฑ์ และลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Eleni et al. 2013) สามารถ
แบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการบริโภคมีอายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับสูง
รายได้ระหว่าง 1,001-1,500 ยูโร ทางานภาครัฐ และมีความถี่ในการบริโภคต่า นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ประมงแช่แข็ง
หรือผ่านกระบวนการทาสุกแล้วจากซุปเปอร์มาร์เก็ต และกลุ่มที่มีศักยภาพต่าในการบริโภคมีอายุมากกว่า 50 ปี
การศึกษาระดับปานกลาง รายได้น้อยกว่า 700 ยูโร และทางานเอกชน นิยมผลิตภัณฑ์ประมงที่จับตามธรรมชาติ
มีความถีใ่ นการบริโภคสูงกว่า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงที่สดมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็งและไม่ผ่านกระบวนการ
ทาสุกจากร้านขายปลา ในขณะที่พิมพ์รวี (2554) ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารสุขภาพของผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร แบ่งกลุ่มผู้บริโภคด้วยวิธี K-means clustering จากกลุ่ม
ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความชอบออร์แกนิก รสชาติ ราคา
สิ่งแวดล้อม และการให้ข้อมูล กับผู้บริโภค สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสนใจสุขภาพแบบอิง
กระแสซึ่งไม่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพและการให้ข้อมูล กลุ่มใช้ชีวิตตามสบาย
โดยไม่มีการวางแผนซึ่งไม่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต ส่วนกลุ่มคานึงถึงราคาก่อนแม้ใส่ใจสุขภาพ
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ให้ความสาคัญกับราคาแต่ไม่ให้ความสาคัญกับความชอบเกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มป้องกันโรคและ
บริหารเวลาเพื่อสร้างสมดุลชีวิต ที่ให้ความสาคัญต่อคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
และกลุ่มเคร่งครัดต่อการสร้างสมดุลเพื่อสุขภาพซึ่งให้ความสาคัญต่อคุณภาพชีวิตและชอบเกษตรอินทรีย์สูงมาก
รวมถึงให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านการให้ข้อมูล แต่ไม่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและลดความ
เสี่ยงปัญหาสุขภาพ อย่างไรก็ตามงานวิจัยประยุกต์ส่วนมากจะเลือกใช้วิธีการแบ่งกลุ่มวิธีใดวิธีหนึ่งโดยไม่มีการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกัน
งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลนาเข้าในเมืองจาการ์ตาระหว่างวิธี
K-means clustering กับ Two step cluster analysis เพื่อวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะ พฤติกรรม และวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่มีต่ออาหารฮาลาลนาเข้า รวมถึงปัจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่อผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายได้

อุปกรณ์และวิธีการ
1. เก็บข้อมูลจากการสารวจผู้บริโภคด้วยแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ วิถีการดาเนินชีวิต ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อการตั ดสิ น ใจในการซื้ อ และข้ อมู ล ด้า นประชากรศาสตร์ จ ากผู้ บ ริ โ ภคในเมือ งจาการ์ ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งเคยบริโภคอาหารฮาลาลนาเข้าและจะเลือกซื้อซ้าอีกจานวน 386 คน
2. ตรวจสอบตัวแปรด้านวิถีการดาเนินชีวิต ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ด้วยค่าสถิติ Kaiser-MeyerOlkin (KMO) หากค่า KMO มากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ จะต้อง
นาไปวิเคราะห์กลุ่มปัจจัย เพื่อจัดกลุ่มรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มปัจจัยเดียวกัน เป็นการลดจานวนตัว
แปรลง ให้เหมาะสมสาหรับการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจานวนกลุ่มปัจจัยที่เหมาะสมจะพิจารณาค่า Eigenvalue ที่
มีค่ามากกว่า 1 (กัลยา, 2548)
3. แบ่งกลุ่มผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบระหว่างวิธี K-means clustering และวิธี Two step cluster analysis จาก
กลุ่มปัจจัยวิถีการดาเนินชีวิตทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ศาสนา อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ครอบครัว ที่พักอาศัย การมีเด็ก
และผู้สูงอายุในครอบครัว โดยกาหนดจานวนกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้มีลักษณะเด่น มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน และมีจานวนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม
4. เปรียบเทียบประสิทธิผลในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคระหว่างวิธี K-means clustering และวิธี Two step cluster
analysis ดังนี้
4.1 การวัดความแตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่มด้วยค่า Root Mean Square Standard Deviation
(RMSSTD) ซึ่งถ้า RMSSTD มีค่าน้อย แสดงว่าข้อมูลที่ถูกจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกันมีความใกล้เคียงกันมากหรือ
มีประสิทธิผลในการแบ่งกลุ่มดี (Halkidi et al., 2002) สามารถคานวณได้ ดังนี้
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โดยที่ หมายถึง จานวนกลุ่มผูบ้ ริโภคที่แบ่งได้ทั้งหมด; หมายถึง จานวนตัวแปรอิสระทั้งหมดภายใน
ชุดข้อมูล; หมายถึงข้อมูลกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j; หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j;
หมายถึง จานวนข้อมูลในกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j
4.2 การวัดความแตกต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่มด้วยค่า R2 ค่าของ R2 อยู่ในช่วง [0, 1] ถ้าค่า R2 มีค่า
มาก แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีลักษณะที่ต่างกันหรือมีประสิทธิผลในการแบ่ง กลุ่มดี (Halkidi et al., 2002)
สามารถคานวณได้ ดังนี้
เมื่อ
และ
หมายถึง ผลรวมของผลต่าง
โดยที่ หมายถึง ผลรวมของผลต่างกาลังสองของข้อมูลทั้งหมด;
กาลังสองทุกข้อมูลภายในกลุ่ม; หมายถึง จานวนกลุ่มผู้บริโภคที่แบ่งได้ทั้งหมด; หมายถึง จานวนตัวแปร
อิสระทั้งหมด; หมายถึง ข้อมูลกลุ่มที่ I ตัวแปรอิสระที่ j; หมายถึง ค่าเฉลี่ยข้อมูลในตัวแปรอิสระที่ j;
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มที่ i ตัวแปรอิสระที่ j
5. คั ด เลื อกวิ ธี ก ารที่ มีป ระสิ ท ธิ ผ ลดี ที่ สุ ดในข้ อ 4 เพื่ อ น ากลุ่ มผู้ บ ริ โภคมาวิ เคราะห์ ลั ก ษณะประชากรศาสตร์
พฤติกรรมของผู้บริ โภค วิถีการดาเนินชีวิต จากนั้น เปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารฮาลาลนาเข้าของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มด้วยวิธี ANOVA หรือ Kruskal-Wallis test ขึ้นกับรูปแบบการ
กระจายตัวของข้อมูล (กัลยา, 2548)
6. กาหนดผู้บริโภคเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การวิเคราะห์กลุ่มปัจจัย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรวิถีการดาเนินชีวิตจานวน 20 ตัวแปร พบว่ามีค่าKaiserMeyer-Olkin (KMO) เป็น 0.870 แสดงว่าตัวแปรในด้านวิถีการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กันสูง สมควรนามา
ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัย และพบว่าสามารถลดจานวนตัวแปรลงเป็น 3 กลุ่มปัจจัย (Table 1) ที่มีค่า Factor
loading ภายใต้กลุ่มปัจจัยเดียวกันสูงในช่วง 0.3-0.9 และแต่ละกลุ่มปัจจัยมีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 โดย
กลุ่มปัจจัยแรกคือ “วิถีชีวิตแบบให้ความสาคัญกับสุขภาพและมาตรฐานฮาลาล” ซึ่งได้แก่ การนิยมบริโภคอาหาร
จาพวกออร์แกนิกหรือมาจากธรรมชาติ มีไขมันต่า หลีกเลี่ยงสารเติมแต่ง และให้ความสาคัญกับตราฮาลาล
บนบรรจุภัณฑ์ กลุ่มปัจจัยที่สองคือ “วิถีชีวิตแบบการเข้าสังคมและเปิดรับสิ่งใหม่” นิยมบริโภคตามกระแสและ
ชอบรับประทานอาหารชนิดใหม่ๆ เข้าร่วมเทศกาลและงานเลี้ยงเป็นประจา และกลุ่มปัจจัยสุดท้ายคือ “วิถีชีวิต
แบบเชื่อใจในอาหารนาเข้าและมาตรฐานฮาลาลใดๆ” ได้แก่ ชอบเลือกซื้ออาหารพิเศษเพื่อเป็นของฝากผู้อื่น
เชื่อใจสินค้านาเข้า มีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้า และบุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ออาหาร
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Table 1 Factor groups of lifestyle of Jakarta’s consumers resulted from factor analysis
Group

1

Group Characteristic

Health and Halal-concerned

Eigenvalue

4.226

2

Socialize and Open-minded

2.673

3

Trust imported foods

2.597

Lifestyle
- Health concerned
- Carefully read the label
before buying
- Willing to pay for more quality
- Routinely attend islamic recitation
- Enjoy every festival
- Enjoy the party after work
- Enjoy eating out
- Enjoy new style of foods
- Relatives influence to purchasing
- Trust imported foods
- Trust any halal label
- Buy specialty foods for others
- Price sensitive

Factor
loading
0.875
0.776
0.615
0.382
0.798
0.796
0.647
0.573
0.731
0.694
0.602
0.376
0.357

การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
ผลการเปรียบเทียบวิธีแบ่งกลุ่มผู้บริโภคระหว่างวิธี K-means clustering และวิธี Two step cluster
analysis พบว่า วิธี Two step cluster analysis เป็นวิธีการแบ่งกลุ่มที่ดีกว่า (Table 2) โดยมีค่า RMSSTD ต่ากว่า
ในขณะที่มีค่า R2 สูงกว่าวิธี K-means clustering ดังนั้น จะนาผลการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคจากวิธี Two step cluster
analysis ไปใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคต่อไป
Table 2 Comparison of the effectiveness of the clustering techniques
Clustering techniques
RMSSTD
1. K-means clustering
0.656
2. Two step cluster analysis
0.650

R2
0.258
0.273

RMSSTD Root Mean Square Standard Deviation

คุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้บริโภค
ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม มีลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (Table 3) ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มรักสุขภาพและอนุรักษ์นิยม มีจานวน 236 คน (61.1%) มีอายุประมาณ 23-40 ปี สมรส
แล้วและมีบุตร การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทางานในหน่วยงานเอกชน มีรายได้ครอบครัวมากกว่า
3,000,000 รูเปียห์ คิดเป็นเงินไทย 7,760 บาท (1 รูเปียห์ ประมาณ 0.0026 บาท) ครอบครัวมีเด็กแต่ไม่มี
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ผู้สูงอายุ ผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและได้มาตรฐานเป็นหลัก แต่ไม่ชอบเข้ าสังคมหรือทาตาม
กระแสและไม่นิยมลองรับประทานอาหารชนิดใหม่ๆ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวัยรุ่นและเปิดรับสิ่งใหม่ มีจานวน 150 คน (38.9%) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อายุน้อย
กว่า 23 ปี เป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา มีรายได้ครอบครัวประมาณ 1,500,000-3,000,000 รูเปียห์ คิดเป็นเงิน
ไทยประมาณ 3,880-7,760 บาท ครอบครัวไม่มีเด็กและผู้สูงอายุ ชอบเข้าสังคมและเปิดรับสิ่งใหม่มากที่สุดและ
ไม่เน้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
Table 3 Result of two step cluster of consumers in Jakarta
Attributes
Single
Marital Status
Married (No Child)
Married (Child)
Less than 23 years old
Age
23-40 years old
More 40 years old
Housewife/Retied
Government Official
Occupation
Company Employee
Students
Less than 1,500,000 IDR
Household Revenue
1,500,000-3,000,000 IDR
(Indonesian Rupia/month)
More than 3,000,000 IDR
Have children who less
Yes
than 15 years old
No
High school
Education
Bachelor Degree
Master Degree and above
Resident
Home Location
Countryside
Average factor score of health and halal-concerned group
Male
Sex
Female
Average factor score of trust imported foods group
Religion
Islam
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Cluster 1
n=236
20.8%
12.7%
66.5%
0.8%
66.1%
33.1%
10.2%
19.5%
69.9%
0.4%
0.4%
18.2%
81.4%
58.5%
41.5%
25.4%
59.7%
14.8%
93.2%
6.8%
0.151
54.7%
45.3%
0.095
97.0%

Cluster 2
n=150
99.3%
0.7%
0.0%
66.7%
32.0%
1.3%
1.3%
0.7%
48.0%
50.0%
28.0%
50.0%
22.0%
18.0%
82.0%
60.0%
39.3%
0.7%
78.0%
22.2%
-0.238
38.7%
61.3%
-0.149
94.0%

Importance
Level
1.00

0.95

0.68

0.65
0.29
0.24
0.10
0.08
0.05
0.04
0.02
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Attributes
Others
Average factor score of socialize and open-minded group
Have adults who over Yes
55 years old
No
Note:

Cluster 1
n=236
3.0%
-0.043
45.8%
53.8%

Cluster 2
n=150
6.0%
0.067
39.3%
60.7%

Importance
Level
0.01
0.01

* Average factor score across every consumer in the cluster.
** Importance level shows the relative importance of each attribute.

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลนาเข้า
ผลการเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
ฮาลาลนาเข้าในผู้บริโภคแต่ละกลุ่มในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ด้วยวิธี Kruskal-Wallis test เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพและอนุรักษ์นิยม
ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ในระดับสูงกว่ากลุ่มวัยรุ่นและเปิดกว้าง (p≤0.05)
ทั้งนี้พบเพิ่มเติมว่า ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพและอนุรักษ์นิยม (Table 4) ให้ความสาคัญในระดับสูงมาก
กับการมีโลโก้ฮาลาลที่บรรจุภัณฑ์ คุณค่าโภชนาการของผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิตใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ยินดีที่จะ
จ่ายเพื่อสินค้าที่มีคุณภาพสูง สุขอนามัยของสถานที่จัดจาหน่ายดี และสถานที่จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์นาเข้า มี
ชื่อเสียง ต้องการให้มกี ารแสดงรายละเอียดสินค้าบนโบรชัวร์ และชอบสินค้าลดราคา
Table 4 Important marketing mix subfactors of Health and Conservative consumers
Health and Conservative consumer
Product
Price
Place
Promotion
- Labeling of Halal - Reasonable
- Hygienic place
- Has brochure
- Nutrition value
price versus quality - Good reputation about
of product detail
- Concern about
high quality imported product - Price reduction
animal welfare
- Managing product category
สาหรับกลุ่มวัยรุ่นและเปิดรับสิ่งใหม่นั้น (Table 5) ใส่ใจเหมือนกับกลุ่มแรกคือ ยินดีที่จะจ่ายเพื่อสินค้าที่
มีคุณภาพ มีการแสดงรายละเอียดสินค้าบนโบรชัวร์ สุขอนามัยของสถานที่จัดจาหน่าย การมีโลโก้ฮาลาลที่บรรจุ
ภัณฑ์ คุณค่าโภชนาการ และการแสดงบนฉลาก ส่วนที่แตกต่างคือ เน้นการมีรสชาติอร่อยถูกปาก และต้องการ
ให้สถานที่จาหน่ายอยู่ใกล้บ้านหรือสานักงาน และชอบการโปรโมทผ่านการโฆษณา
Table 5 Important marketing mix subfactors of Young and Open-minded consumers
Young and Open-minded consumers
Product
Price
Place
Promotion
- Labeling of Halal - Reasonable
- Hygienic place
- Has brochure
- Good taste
price versus quality - Location close to home or office of product detail
- Nutrition value
- Good reputation about
- Advertisement
934

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

Product

Young and Open-minded consumers
Price
Place
high quality imported product

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Promotion

การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยย่อยในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดของผู้บริโภคสองกลุ่ม (Table 6) พบว่าผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพและอนุรักษ์นิยมใส่ใจและพิถีพิถันใน
เรื่ องคุณ ค่าทางโภชนาการ สวั สดิภ าพสั ตว์ ฉลากโภชนาการ กระบวนการผลิต และบรรจุ ภัณ ฑ์ เป็ นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม อาหารปราศจากสารเจือปนหรือสารปรุงแต่ง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีสถานที่จอดรถสะดวก
และปลอดภัย สนใจโบรชัวร์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ชอบการลดราคาและของแถมในระดับที่สูงกว่าผู้บริโภคกลุ่ม
วัยรุ่นและเปิดรับสิ่งใหม่ ทั้งนี้ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพและอนุรักษ์นิยมซึ่งมีความพิถีพิถัน รายได้สูง และเต็มใจจะ
จ่ายเพื่อคุณภาพที่สูงกว่า จะเป็นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหลักของอาหารฮาลาลจากประเทศไทย ซึ่งสาหรับชาว
จาการ์ตารับรู้ว่ามีชื่อเสียงที่ดีมากในด้านเทคโนโลยีการผลิต รสชาติดี ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และบรรจุภัณฑ์
ทันสมัย (Farabi and Chaveesuk, 2015)
ในขณะที่ถ้ า ต้องการเข้ าถึง กลุ่ม เป้าหมายรอง คือ กลุ่ ม วั ย รุ่น และเปิดรั บสิ่ งใหม่นั้ น ควรสร้างความ
แตกต่างในตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงฉลาก มีรสชาติเหมาะสมกับวัย ในราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ใช้การ
ส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ มีการแนะนาให้ ทดลองชิมสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
รสชาติ ความแปลกใหม่ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น
Table 6 Comparison of the importance on marketing mix subfactors between two consumer groups
Attribute
Health and Conservative Young and Open-minded
Product
Nutrition value
8.44 ± 1.05 a
8.01 ± 1.30 b
No food additive
8.15 ± 1.52 a
7.46 ± 1.93 b
Eco friendly packaging
8.17 ± 1.17 a
7.56 ± 1.73 b
Labeling of nutrition fact
8.26 ± 1.20 a
7.77 ± 1.58 b
Eco friendly Process
8.07 ± 1.40 a
7.53 ± 1.73 b
Company concern about an animal welfare
8.38 ± 1.31 a
7.75 ± 1.84 b
Price
Reasonable price versus quantity
7.89 ± 1.74 a
7.48 ± 1.85 b
Place
Safe and convenient car parking
7.85 ± 1.52 a
7.42 ± 1.89 b
Promotion
Has brochure of product detail
7.86 ± 1.40 a
7.55 ± 1.51 b
Price reduction
7.79 ± 1.55 a
7.43 ± 1.77 b
Provide premium products
7.68 ± 1.55 a
7.35 ± 1.56 b
Numbers in the same row followed by the different letters are significantly different (p≤0.05)
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สรุป
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคชาวจาการ์ตาด้วยวิธี Two step cluster analysis ได้ผู้บริโภคจานวน 2 กลุ่มคือ
กลุ่มรักสุขภาพและอนุรักษ์นิยมและกลุ่มวัยรุ่นและเปิดรับสิ่งใหม่ ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพและอนุรักษ์นิยมเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักสาหรับอาหารฮาลาลนาเข้าจากประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นสินค้าพรีเมียมสาหรับตลาดเฉพาะ
กลุ่ม ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีรายได้สูง สมรสและมีบุตร ใส่ใจในรายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพ ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม คือ เน้นตลาดอาหารฮาลาลพรีเมียม มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติหรือออร์แกนิก ไขมันต่า หรือมีส่วนผสมของผักและผลไม้ที่ให้
ประโยชน์ต่อร่างกาย ปราศจากสิ่งเจือปน และมีระบบการผลิต และบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สื่อสารคุณลักษณะพรีเมียมเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคผ่านฉลากและโบรชัวร์ จัดจาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตพรีเมียม
ในจาการ์ตาและปริมณฑล มีที่จอดรถปลอดภัยและเพียงพอ มีสุขอนามัยและชื่อเสียงในการวางขายผลิตภัณฑ์
นาเข้าในระดับสูง ได้แก่ Hero, The Food Hall, Ranch Market, Lucky และ Kemchicks ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
ควรร่วมมือกับผู้นาเข้าในการจัดการสื่อสารทางการตลาด เช่น การจัดสินค้า เป็นเซตในราคาพิเศษ การให้ของ
แถมเป็นสินค้าพรีเมียม
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผลไม้แช่แข็ง
จากมูลนิธิโครงการหลวงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Consumer’s Buying Decision of Smoothie Products from The Royal Project
Foundation’s Frozen Fruit in Bangkok Metropolis
ณัฐนรี รังสิโยภาส1* และ รวิพมิ พ์ ฉวีสุข1
Nutnaree Rangsiyopas1* and Ravipim Chaveesuk1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค และสร้างแบบจาลองการถดถอยโลจิสติกเพื่อ ระบุ
ปัจจั ยที่มีอิทธิ พลต่อ การตัดสิน ใจซื้อผลิตภั ณฑ์ ส มูท ตี้ผลไม้แ ช่แ ข็งจากมูลนิธิ โครงการหลวง พบว่า ผู้บริ โภค
กลุ่มเป้าหมายที่ซื้อผลิตภัณฑ์มีอายุเฉลี่ย 33 ปี เป็นพนักงานบริษัทและข้าราชการ มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้น ไป การบ่ งชี้ ปั จจั ย ที่ มีอิท ธิพ ลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ เครื่ องดื่มสมูทตี้ ส ามารถก าหนดกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดให้กับทางผู้ ประกอบการสมูทตี้ผลไม้จากมูลนิธิโครงการหลวงได้ดังนี้ กาหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ระดับพรีเมียม มีผลไม้หลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกและผู้บริโภคสามารถเลือกระดับความหวานได้ สถานที่จัด
จาหน่ายควรเป็นระดับพรีเมียม มีการตกแต่งร้านให้ทันสมัย และระบุว่าใช้ผลไม้จากโครงการหลวงผ่านป้ายหรือ
สัญลักษณ์โครงการหลวงเพื่อสร้างความเชื่อถือในด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสาหรับ
มูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ สื่อสารให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของผลไม้แช่แข็งของมูลนิธิโครงการหลวง สร้าง
การจดจาตราสินค้าของมูลนิธิโครงการหลวงในด้านการมีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค
ทราบถึงความแตกต่างระหว่างผลไม้แช่แข็งจากโครงการหลวงและผลไม้แช่แข็งจากแหล่งอื่นๆ และอนุญาตให้
ผู้ประกอบการสามารถใช้ตราสัญลักษณ์โครงการหลวงได้ หากมีการใช้วัตถุดิบผลไม้แช่แข็งดังกล่าว

ABSTRACT
This research was to study consumer behavior and attitude towards smoothie product from
frozen fruit of the Royal Project Foundation (RPF). Logistic regressions were built to identify factors
affecting consumer buying decision for smoothie product. Target consumers were adult with 33 years
old on average and work firm employees that have income more than 10,000 baht. Factors affecting
consumer buying decision for smoothie were identified in this research used to develop marketing
strategies for the smoothie store and the RPF. Marketing strategies for the smoothie store were to set
product position as premium, to provide a variety of fruits, to encourage customer’s ability to choose
smoothie sweetness level, to choose premium location outlet and provide modern style store/kiosk
and to display safe frozen fruit from the RPF being use through sign or RPF symbol. Marketing
strategies for the RPF were to communicate a trust in quality of its fruit, to build brand awareness in
term of corporate supporting community, to promote about the different between the RPF and the
others and to allow a use of the RPF’s logo if its frozen fruit being used.
Key Words: smoothie, The Royal Project Foundation, logistic regression, marketing strategy, consumer behavior
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คานา
ในปี 2557 ยอดจาหน่ายผลผลิตของโครงการหลวงมีมูลค่าสูงถึง 900 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ร้อยละ 15 และยอดขายดังกล่าวมาจากการขายผลไม้สดและแปรรูปสูงถึงร้อยละ 50 ผลไม้จากโครงการหลวงถือ
ว่ามีคุณภาพสูง เนื่องจากโครงการหลวงมีการนามาตรฐานอาหารปลอดภัยของประเทศไทยและมาตรฐานสากล
มาใช้ รวมถึงระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) ในการคัดและบรรจุ
ผลผลิต เก็บรักษา และขนส่งผลผลิตไปยังลูกค้าต่างๆ เพื่อให้ผลผลิตเหล่านั้นมีความสด สะอาด และปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคมากที่สุด (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555) สาหรับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเริ่มจากการ
ตระหนักถึงความต้องการ โดยความต้องการของผู้บริโภคคือแรงผลักดัน ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากซื้อ
ต่อมาคือการเสาะแสวงหาข่าวสาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ และต้องมีการประเมินทางเลือก โดย
ผู้บริโภคประเมินทางเลือกขั้นพื้นฐานจากความโดดเด่น ความเข้าใจในตราสินค้า และคุณลักษณะอื่นๆ และการ
ตัดสินใจซื้อ คือเมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าแล้ว สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องความต้องการได้ และพฤติกรรมหลัง
การซื้อผู้บริโภคจะเป็นตัวกาหนดเองว่าการตัดสินใจซื้อนั้นถูกต้องหรือไม่ และถ้าหากผู้บริโภคพึงพอใจก็จะแชร์
ประสบการณ์ดีๆ ให้กับคนรอบข้าง และที่สาคัญอาจจะกลายมาเป็นผู้บริโภคที่ภักดีต่อ ตราสินค้านั้นๆก็เป็นได้
(ศักดิ์โสภณ, 2553) จากการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อสินค้าจากทางโครงการหลวง โดยเฉพาะในเรื่องของความเหมาะสมกับ
ราคา และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากโครงการหลวงมากที่สุด
ได้แก่ คุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย และฉลาก (พรทิพย์, 2550) โครงการหลวงมีนโยบายเพิ่มมูลค่าผลไม้สดที่
เหลือขาย ด้วยการแปรรูปเป็นผลไม้แช่แข็ง ซึ่งวิธีการแปรรูปเป็นผลไม้แช่แข็งไม่มีการใช้ความร้อนในการแปรรูป
ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและทางด้านประสาทสัมผัสน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแปร
รูปอื่นๆ เช่น การกวน การอบแห้ง เป็นต้น (Apassorn and Sanguansri, 2012) ในปี 2558 ตลาดสมูทตี้ผลไม้
ของโลกนั้นมีมูลค่าสูงถึง 9,000 ล้านดอลลาร์ (Global Industry Analysts, 2015) จากการเป็นสังคมที่เร่งรีบและ
การตระหนัก ถึงสุ ขภาพของผู้บ ริโภค ผู้บริ โภคจะเลือกบริโภคผลิตภั ณฑ์ เครื่ องดื่ม เพื่ อสุข ภาพที่ผ่านขั้น ตอน
กระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้สูงที่สุด (องค์อาจ, 2550) สาหรับตลาด
เครื่องดื่มสมูทตี้เพื่อสุขภาพในเมืองไทย มีมูลค่าตลาดประมาณ 840 ล้านบาทในปี 2557 และมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตขึ้นอีกประมาณร้อยละ 20 ต่อปี ในขณะที่การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงมากขึ้นและผู้บริโภคมีความ
ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น (แฟรนไชส์ไทย, 2557) สาหรับปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อธุรกิจเครื่องดื่มสมูทตี้ ที่สาคัญที่สุด คือ คุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก
ลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มสมูทตี้จะต้องมีความสด สะอาดและรสชาติคงที่ (ชุมทางอาชีพ, 2556) ดังนั้นการ
ผลิตเครื่องดื่มสมูทตี้ด้วยวัตถุดิบผลไม้ที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น ผลไม้แช่
แข็งจากมูลนิธิโครงการหลวง จะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตราสินค้าของผู้ประกอบการ
เครื่องดื่มสมูทตี้ได้
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อสมูทตี้ที่ใช้ผลไม้แช่แข็งจาก
มูลนิธิโครงการหลวง และระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ดังกล่าว เพื่อกาหนด
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กลยุท ธ์ท างการตลาดส าหรั บผู้ ประกอบการสมูท ตี้ผ ลไม้แช่ แข็ ง จากมูล นิธิ โครงการหลวงและสาหรับ มูล นิ ธิ
โครงการหลวง

อุปกรณ์และวิธีการ
1.การเก็บข้อมูล
1.1 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสมูทตี้ของผู้บริโภค ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมูทตี้ของผู้บริโภค ทัศนคติของผู้บริโภคต่อสมูทตี้ที่ใช้ผลไม้แช่แข็งจาก
มูลนิธิโครงการหลวงและข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จากผู้บริโภคที่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์สมูท ตี้จากผลไม้แช่แข็ง
ซึ่งมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
1.2 แบ่งกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม จากคาถามในแบบสอบถามว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสมูทตี้ที่ใช้ผลไม้แช่แข็ง
จากมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ ผู้บริโภคเป้าหมาย คือ ผู้บริโภคที่จะซื้อสมูทตี้ที่ใช้ผลไม้แช่แข็งจากมูลนิธิโครงการ
หลวง จานวน 224 คน และกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่เป้าหมาย คือ ผู้บริโภคที่จะไม่ซื้อหรือไม่แน่ใจว่าจะซื้อสมูทตี้ที่ใช้
ผลไม้แช่แข็งจากมูลนิธิโครงการหลวง จานวน 176 คน
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการบริโภคสมูทตี้ โดยใช้ความถี่และร้อยละ
1.4 จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
1.4.1 ตัวแปรอิสระ จานวน 36 ตัวแปร ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยทาง
การตลาด ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภคต่ อ สมู ท ตี้ ที่ ใ ช้ ผ ลไม้ แ ช่ แ ข็ ง จากมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง และลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์
1.4.2 ตัวแปรตาม จานวน 1 ตัวแปรซึ่งมีผลลัพธ์ 2 ประการ ได้แก่ เลือกซื้อสมูทตี้จากผลไม้แช่แข็งจากมูลนิธิ
โครงการหลวง และไม่สนใจซื้อสมูทตี้จากผลไม้แช่แข็งจากมูลนิธิโครงการหลวง
1.5 แบ่งข้อมูล 400 ค่าออกเป็น 2 ส่วนโดยใช้อัตราส่วน 60 : 40
1.5.1 ชุดเรียนรู้ (training set) จานวน 240 ค่า (60%) สาหรับการสร้างแบบจาลอง
1.5.2 ชุดทวนสอบ (validating set) จานวน 160 ค่า (40%) สาหรับการตรวจสอบความสามารถในการใช้
งานทั่วไป
1.6 สร้างแบบจาลองการถดถอยโลจิสติก เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดย
เปรียบเทียบแบบจาลองการถดถอยโลจิสติก ที่ใช้ตัวแปรอิสระทุกตัว วิธี Forward และวิธี Backward โดยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Statistics 20
1.6.1 เปรียบเทียบความสามารถในการจาแนกกลุ่มถูกต้องของแบบจาลองทั้ง 3 แบบ ซึ่งคานวณได้ดังนี้
% Correct Classification
(1)
โดยที่ A คือ จานวนชุดตัวอย่างที่แบบจาลองให้ผลการจาแนกผู้บริโภค
ตรงกับผูท้ ดสอบ
B คือ จานวนชุดข้อมูลทัง้ หมด
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1.6.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและน่าเชื่อถือของแบบจาลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก โดยการ
ตรวจสอบข้อสมมติทางสถิติ ได้แก่ ตรวจสอบว่าตัวแปรนาเข้าสมควรอยู่ในแบบจาลองหรือไม่ด้วย Wald Test ซึ่ง
ต้องปฏิเสธสมมติฐานหลัก ตรวจสอบแบบจาลองมีความเหมาะสมกับข้อมูลด้วย Hosmer and Lemeshow Test
ซึ่งต้องไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ตรวจสอบว่ามีค่าสังเกตที่มีผลกระทบสูงหรือค่าผิดปกติหรือไม่ด้วยค่า Cook’s
Distance ซึ่งค่าปกติต้องมีค่าไม่เกิน 1 (สวัสดิ์ชัย, 2548)
1.6.3 ระบุ ปัจ จั ยที่ มีอิท ธิพ ลต่อโอกาสในการซื้อผลิ ตภั ณ ฑ์เครื่ องดื่มสมูทตี้ที่ใ ช้ ผลไม้แ ช่แ ข็งจากมูล นิ ธิ
โครงการหลวง โดยใช้ค่า Odd Ratio โดยค่า Odd Ratio มากกว่า 1 หมายถึง เมื่อค่าตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้น โอกาส
ที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผลไม้แช่แข็งจากมูลนิธิโครงการหลวงก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สาหรับ Odd Ratio
น้อยกว่า 1 หมายถึง เมื่อค่าตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้น โอกาสดังกล่าวจะลดลง และ Odd Ratio เท่ากับ 1 หมายถึง
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวแปรอิสระไม่ส่งผลต่อกระทบต่อโอกาสดังกล่าว
1.7 กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผู้ประกอบการสมูทตีผ้ ลไม้จากมูลนิธิโครงการหลวงและมูลนิธิโครงการ
หลวง

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีจานวน 224 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ
33 ปี โสดร้อยละ 67 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าร้อยละ 89 เป็นพนักงานบริษัทและข้าราชการ
ร้อยละ 67 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 87 ในขณะที่ผู้บริโภคที่ไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายมี
จานวน 176 คน เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 34 ปี โสดร้อยละ 69 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและสูง
กว่าร้อยละ 81 เป็นพนักงานบริษัทและข้าราชการร้อยละ 71 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ ไม่เกิน 30,000 บาท
ร้อยละ 76 และยังมีผู้บริโภคที่เงินเดือนสูงกว่า 40,000 บาทอีกร้อยละ 17
2. พฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดื่มสมูทตี้ผลไม้ของผู้บริโภค
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนิยมบริโภคเครื่องดื่มสมูทตี้ที่ทาจากสตรอเบอร์รี่มากที่สุด ร้อยละ 17 รองลงมา
คือ กีวี่และส้ม ร้อยละ 11 และ ร้อยละ 9 ตามลาดับ ในขณะที่ผู้บริโภคไม่ใช่ เป้าหมายนิยมเครื่องดื่มสมูทตี้ที่ทา
จากสตรอเบอร์รี่เช่นกัน กีวี่และส้มเช่นกัน
กลุ่ มผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายและไม่ ใ ช่ เ ป้ าหมายส่ วนมากบริ โ ภคสมู ท ตี้ สั ป ดาห์ ล ะ 1-2 ครั้ ง
(Table1) กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจะซื้อสมูทตี้ช่วงวันธรรมดา (วันจันทร์ -ศุกร์) มากที่สุด ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคที่
ไม่ใช่เป้าหมายซื้อสมูทตี้ใ นวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์พอๆกัน อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม จะ
ซื้อสมูทตี้ผลไม้จากห้างสรรพสินค้ามากที่สุด รองลงมาคือซื้อจากร้านค้าในบริเวณสถานที่ทางาน และจากร้านค้า
ในแหล่งชุมชน กลุ่มผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มบริโภคเครื่องดื่มสมูทตี้ผลไม้เพื่อช่วยลดความกระหายน้า คลายร้อน ชอบ
รสชาติของสมูทตี้ และชอบบริโภคผลไม้ตามลาดับ
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Table 1 Consumer Behavior of the fruit smoothie product

Detail

Behavior

Target (%)

Non Target (%)

1.Frequency of smoothie

1-2 times/week

68.30

78.41

consumption

3-4 times/week

20.98

14.20

5-6 times/week

8.48

4.55

More than 6 times/week

2.23

2.84

Monday-Friday

50.00

44.32

Saturday-Sunday

29.46

40.34

Holiday

12.95

11.36

The Others

7.14

3.98

3.Place for buying

Department Store

27.95

32.80

smoothie

Academy

8.41

5.79

Shop in the community

12.73

12.86

Exhibition

6.59

4.50

Shop near the office

14.32

14.79

BTS/MRT/Bus

5.91

3.22

Market

10.23

7.72

Hypermarket

4.77

4.18

Supermarket

3.41

3.22

Convenience Store

5.68

10.93

Reduce thirst

31.70

31.82

Like smoothie taste

24.11

25.57

Like having some fruits

20.54

21.59

Smoothie color

5.36

4.55

For their health

8.04

10.80

Avoid caffeine beverage

8.93

5.68

Others

1.34

0.00

2.Day to buy smoothie

4.The reason that consumer
choose drink smoothie

กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะเลือกซื้อเครื่องดื่มสมูทตี้ทั่วไปในราคาต่าสุด 12 บาทและสูงสุด 140
บาท โดยราคาเฉลี่ย เท่ากับ 48 บาท ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 23 บาท และมีช่วงความเชื่อมั่น ที่ระดับ 95%
ของราคาอยู่ระหว่าง 46-52 บาท ในขณะที่ผู้บริโภคที่ไม่ใช่กลุ่ม เป้าหมายจานวน 3 คน ยินดีที่จะซื้อสมูทตี้ใน
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ราคา 140-250 บาท แต่ส่ วนใหญ่ จ ะซื้ อ ในราคา 12-120 บาท มี โอกาสสู งมากที่ ผู้ บ ริ โภคจ านวน 3 คนนั้ น
ซื้อสมูทตี้จากผลไม้แช่แข็งนาเข้าในร้านอาหารหรือโรงแรมระดับพรีเมียมโดยคิดว่ามีคุณภาพสูงกว่าผลไม้แช่แข็ง
จากโครงการหลวง (Table2)
Table 2 Price distribution for consumer
Price of the smoothie per cup (Baht)

Target Consumer

Non Target Consumer

Minimum price

12

12

Maximum price

140

250

Average price

48.25

47.97

Standard Deviation of Price

22.85

27.51

(45.26,51.24)

(43.91,52.03)

95% of Confidence Interval of Price

3. การวิเคราะห์แบบจาลองการถดถอยโลจิสติก
การเปรียบเทียบแบบจาลองการถดถอยโลจิสติกระหว่างการใช้ตัวแปรอิสระทั้งหมด วิธี Forward และวิธี
Backward ในด้านความถูกต้องในการจาแนกกลุ่มผู้บริโภคและความถูกต้องเหมาะสมของแบบจาลอง
(Table 3)
Table 3 Percent correct classification of various logistic regression models
Logistic Regression model

Percent Correct Classification

Model Reliability

Training Set

Validating Set

Full Model

78.30

-

Contain Outliers

Forward Method

67.91

65.00

Reliable

Backward Method

74.60

65.63

Reliable

ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการถดถอยโลจิสติกแบบที่ใช้ตัวแปรอิสระทุกตัว มีความถูกต้องในการ
จาแนกกลุ่มผู้บริโภคสูงที่สุด แต่มีข้อมูลที่มีอิทธิพลสูง (Outliers) อยู่จานวนมากและไม่สามารถขจัดทิ้งได้ ส่งผล
ให้แบบจาลองไม่น่าเชื่อถือ สาหรับแบบจาลองการถดถอยโลจิสติกวิธี Backward มีความถูกต้องในการจาแนก
กลุ่มผู้บ ริโภคสู งกว่าวิธี Forward และแบบจาลองทั้ งสองน่ าเชื่อถือโดยมีข้ อสมมติทางสถิติทุกข้ อเป็น จริ ง
แบบจาลองการถดถอยโลจิสติกทั้ง 2 แบบเป็นดังนี้
ก. แบบจาลองการถดถอยโลจิสติกวิธี Forward
 5 .112 0 .369 X 3  0 .484 X 3 4 0 .545 X 3 6

e
ˆ =
1  e  5.112 0.369 X 3 0.484 X 3 4 0.545 X 3 6
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ข. แบบจาลองการถดถอยโลจิสติกวิธี Backward
 6 .262 0 .534 X 3  0 .374 X 4  0 .410 X 6  0 .445 X

2 0  0 . 545 X 3 4  0 .542 X 3 6

e
ˆ =
1  e  6.262 0.534 X 3 0.374 X 4  0.410 X 6  0.445 X 2 0 0.545 X 3 4 0.542 X 3 6

(3)

โดยที่ ˆ คือ โอกาสที่ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมูทตี้ที่ใช้ผลไม้แช่แข็งจากโครงการหลวง
X3 = ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ความหลากหลายของชนิดผลไม้)
X4 = ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบนาเข้าจากประเทศอื่นๆ)
X6 = ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (สามารถเลือกระดับความหวานได้)
X20 = ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (การตกแต่งร้านทันสมัย สวยงาม)
X34 = ทัศนคติที่มีต่อผลไม้แช่แข็งจากโครงการหลวง (มีส่วนสนับสนุนชุมชน)
X36 = ทัศนคติที่มีต่อผลไม้แช่แข็งจากโครงการหลวง (ใช้สารเคมีในระดับที่ยอมรับได้)
เนื่องจากแบบจาลองการถดถอยโลจิสติกวิธี Backward นั้นมีความถูกต้องในการจาแนกกลุ่มผู้บริโภคสูง
กว่า จึงใช้ในการบ่งชี้ปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ที่ใช้ผลไม้แช่แข็งจาก
มูลนิธิโครงการหลวง (Table 4)
Table 4 Factors affecting consumer intention to buy fruit smoothie using frozen fruit from The Royal
Project Foundation
Factor

Odd Ratios

Variety of fruits available

1.71

Imported raw materials

0.69

Able to choose smoothie sweetness level

1.51

Modern decoration of the shop

1.56

Corporate support community

1.72

Fruit chemicals in production use an acceptable level

1.72

แบบจาลองการถดถอยวิธี Backward บ่งชี้ 6 ปัจจัยที่มีผลกระทบสูง ได้แก่ (1) การมีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนชุมชน จะทาให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ที่ใช้ผลไม้แช่แข็งจากมูลนิธิโครงการ
หลวงเพิ่มขึ้นอีก 72% (2) ถ้าผลไม้วัตถุดิบมีการใช้สารเคมีในระดับที่ยอมรับได้ จะทาให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่ จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ดั งกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 72% (3) ถ้าทางผู้ประกอบการมีผลไม้ที่หลากหลายให้ผู้บริโภค
เลือก จะทาให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 71% (4) การตกแต่งร้านให้
ทันสมัย สวยงาม จะทาให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 56% (5) ถ้า
ผู้บริโภคสามารถเลือกระดับความหวานได้ ก็จะทาให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ดังกล่าว
เพิ่มขึ้นอีก 51% และ (6) การใช้วัตถุดิบผลไม้แช่แข็งในประเทศ โดยถ้าผู้ประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบผลไม้แช่
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แข็งนาเข้า ก็จะทาให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ดังกล่าวลดลง 69%

สรุป
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการสมูทตี้ควรเน้นกลยุทธ์
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยมากกว่ า ด้ า นอื่ น ๆ เนื่ อ งจากมี ผ ลให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องดื่มสมูทตี้ที่ใช้ผลไม้ แช่แข็งจากมูลนิธิโครงการหลวงสูงขึ้น เป็นดังนี้ (1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้น ควร
ก าหนดเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ พ รี เมีย มที่ เ น้ น รสชาติ ที่ ก ลุ่ มผู้ บ ริ โภคเป้ าหมายชื่ น ชอบ มีเนื้ อผลไม้จ ริ ง และมีค วาม
หลากหลายของผลไม้ให้เลือก โดยมีสตรอเบอร์รี่ กีวี และส้มเป็นหลัก นอกจากนั้นจะเป็นผลไม้อื่น เช่น เสาวรส
แอปเปิ้ล สลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนี้ควรมีระดับความหวานให้ผู้บริโภคเลือก เช่น หวานน้อย ปาน
กลาง หวานมาก หรืออาจจะกาหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ความหวาน และแสดงข้อมูลให้ชัดเจนว่าผลไม้ที่ใช้เป็นผลไม้ที่
ใช้เป็นผลไม้จากโครงการหลวง เช่น ติดป้ายหน้าร้าน ตราสัญลักษณ์การใช้ผลไม้จากโครงการหลวงตามที่ตกลง
กัน หรือข้อความระบุที่แก้วหรือถุง (2) กลยุทธ์ด้านสถานที่จัดจาหน่าย ควรเปิดร้านในแหล่งจัดจาหน่ายพรีเมียม
เช่น ศูนย์การค้าในย่านธุรกิจหรือชุมชน ที่ทางานและสถานศึกษา โมเดิร์นเทรดในสาขาที่พรีเมียม และควรมีการ
ตกแต่งร้านให้สวยงามดึงดูดและทันสมัยเหมาะสมกับกลุ่มพนักงานบริษัทและนักศึกษา (3) กลยุทธ์ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ควรใช้วิธีการกระตุ้นการซื้อในช่วงวันหยุด เช่น การลดราคา การซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น สาหรับ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสาหรับมูลนิธิโครงการหลวงนั้นควรเน้นกลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาด
ด้วยการใช้สัญลักษณ์คุณภาพ เช่น มาตรฐานอาหารปลอดภัย , GMP, HACCP เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจใน
คุณภาพของผลไม้แช่แข็งของโครงการหลวง ควรสร้างการจดจาให้กับตราสินค้าของมูลนิธิโครงการหลวงผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น การจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และการมีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชน เป็นต้น เน้นประชาสัมพันธ์โดย
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อ ให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างผลไม้แช่
แข็งของโครงการหลวงและผลไม้แช่แข็งจากแหล่งอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องการใช้สารเคมีในระดับที่ยอมรับได้ และ
สร้างข้อตกลงกับผู้ประกอบการสมูทตี้โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ตราสัญลักษณ์โครงการหลวงได้ หากมีการใช้
วัตถุดิบผลไม้แช่แข็งจากโครงการหลวง
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Effect of rice flour treated with enzyme hydrolysis and heat-moisture treatment on texture
quality and thermal properties of rice cookies
Niramon Whantongkhum1 and Prissana Suwannaporn1*

ABSTRACT
The objective of this research was to study the effects of rice flour treated with enzyme
hydrolysis and heat-moisture treatment on the texture and thermal properties of rice cookies. Rice
flour (KDML-105 variety) was treated with enzyme hydrolysis, heat moisture treatment and enzyme
hydrolysis followed by heat moisture treatment. Modified rice flour was applied in a limited water
dough system (rice cookies model). High crystalline flour in a limited water system was expected to
cause incomplete gelatinization which influenced its textural quality and thermal properties. All
cookies made from modified rice flour had a higher spread ratio and less thickness than the native
cookie. However, heat-moisture treatment could help lowering its spread ratio and increasing in
diameter and thickness compared to only enzyme treatment. The crispness and hardness of rice
cookies made from modified rice flour were higher than that of native rice cookie. Gelatinize transition
temperature, temperature range and enthalpy were increased in modified rice cookies. The overall
results showed that hydrolyzed-HMT rice flour could improve both textural qualities and thermal
properties of the limited water dough system.

Key Words: debranching enzyme, heat moisture treatment, rice cookies, texture quality, thermal properties
* Corresponding author; e-mail address: Prisana.s@ku.ac.th
1
Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900
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INTRODUCTION
Cookies are widely consumed in the world with their eating convenience and long shelf life.
The major ingredients in cookies include flour, sugar, and fat. In particular the elucidation of the roles
of sugar, flour constituents and fat as they influence cookie quality will be important to the
development of future baking models. Rice is one of the important crops served as a staple food
worldwide. Properties of rice starch could be improved by methods such as heat-moisture treatment
(HMT), annealing, acid treatment, enzymatic hydrolysis or chemical modification. Hydrolyzed
starches produced by hydrolysing starch with acid and/or enzyme are debranching linkages in starch
and produces a sample with linear, low-molecular-weight and recrystallization polymer chains. The
formation of crystalline structure is probably caused by the formation of inclusion complexes between
amylose and small molecules. By HMT, starch is heated to temperature above its gelatinisation
temperature, but with insufficient moisture to gelatinise. HMT promotes an increase in the
gelatinisation transition temperature, a widening of the gelatinisation temperature range, a decrease
in granular swelling and amylose leaching, and an increase in thermal stability (Chung et al., 2012).
Therefore, treated rice flour with enzyme treatment and heat moisture treatment was
expected to be improved in limited water condition such as in cookies. Textural quality such as
crispness, hardness and thermal properties are expected to be promoted by this modification.

MATERIALS AND METHODS
1. Preparation of modified rice flour
KDML-105 variety rice flour prepared following Suwannaporn et al. (2013). Polished rice
grains were steeped in water for 3 h. Soaked rice grain were wet-milled using a locally made doubledisk stone mill. The rice cake was dried in a tray dryer at 40 ˚C until the moisture content reached 1012% (Native rice flour). A slurry of rice (10% w/v, dry basis) was hydrolysed using a debranching
enzyme. 40 ASPU/g pullulanase was added into the suspension and allowed to further hydrolysis at
55 ˚C, for 6 h (Hydrolyzed rice flour). Heat-moisture treatment was prepared following Puncha-arnon
and Uttapap (2013) with slight modifications. Moisture content of rice flour samples were adjusted to
25 % and heated at 100 ˚C for 1 h in close container (HMT rice flour). For the hydrolyzed-HMT rice
flour, rice flour was treated with enzyme hydrolysis followed by HMT.
2. Preparation of rice cookies
Rice cookies were prepared following the AACC method 10-50D (AACC, 2000) with slight
modifications. Butter, sugar, salt and baking powders (13, 19.2, 0.3 and 0.2% respectively) were
mixed by blender (Mixer Eckert Model EK-20, Eckert, United States) for 3 min at speed level 2. Egg
(18%) was added and mixed for 2 min, and then the rice flours (49.3%) was added and mixed for 2
min. The dough was sheeted to a thickness of 4 mm with a rolling pin, and cut with a circular cookie
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cutter (inside diameter, 6 mm), which was then immediately baked for 13 min at 180 ˚C in an electric
oven. Baked cookies were cooled to room temperature for 30 min and stored in a sealed plastic bag.
3. Spread ratio, diameter and thickness
The physical properties measured for cookies were diameter, thickness and spread ratio. In
order to measure the diameter of the cookies, the following procedure reported by Noor Aziah et al.
(2012) was adopted. Ten samples selected randomly were put next to one another and the total
diameter was measured with a digital vernier caliper. Then all cookies were rotated by 90° and the
new diameter was measured. The average of the two measurements divided by ten was taken as the
final diameter of the cookie. Thickness was measured by stacking four cookies one above the other
and restacking ten times using digital vernier caliper. The spread ratio was calculated using the
formula: diameter of cookies divided by height of cookies.
4. Texture profile analysis
The texture properties of the cookies were measured through a compression test using an
Instron Texture Analyzer (model 5564, Illinois Tool Works Inc., USA) equipped with a cylinder probe of
3 mm diameter and a load cell of 500 N. Testing was conducted at a test speed of 1 mm/s and a
distance of 4 mm. The hardness and crispness of cookies was recorded and the average of ten
replicates was reported. The peak mean from 3-point break test was defined as crispness.
5. Differential scanning calorimetry analyses (DSC)
Degree of gelatinisation was analyzed using a DSC (Star® System; Mettler-Toledo (Schweiz)
GmbH, Im Langacher, 8606 Greifensee, Switzerland) equipped with a calorimetric analysis data
station. For a gelatinisation study 12.5 mg (dry weight) of rice cookies was loaded into a stanless pan
(Mettler, ME-27331), and deionised water was added to achieve a 80% sample – water suspension.
Sample pans were hermetically sealed and allowed to stand for more than 24 h at room temperature
before heating in the DSC. The temperature was increased at a rate of 5 ˚C min-1 from 25 ˚C to 125
˚C. An empty pan was used as a reference. The measurements were performed in two replications
and were repeated three times per replicate. From the DSC thermal profile, the onset temperature
(To), peak temperature (Tp), conclusion temperature (Tc) and gelatinisation enthalpy (∆H) were
obtained.
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RESULTS AND DISCUSSIONS
1. Physical properties and textural quality
Table 1 Instrumental measurements of native rice cookie and modified rice cookies.
Samples*
Native

Hydrolyzed

HMT

Hydrolyzed-HMT

Spread ratio

5.76a ± 0.11

6.61c ± 0.16

6.00b ± 0.06

6.01b ± 0.09

Thickness (mm)

7.09c ± 0.06

5.92a ± 0.06

6.68b ± 0.09

6.63b ± 0.14

Diameter (mm)

40.20b ± 0.28

38.02a ± 0.15

39.59b ± 0.47

39.69b ± 0.16

Hardness (KgF)

1.28b ± 0.12

1.77c ± 0.07

1.01a ± 0.17

1.87d ± 0.23

Crispness (KgF)

1.17b ± 0.10

0.92a ± 0.16

1.08ab ± 0.13

1.57c ± 0.17

*Native: Native rice cookie; Hydrolyzed: Hydrolyzed rice cookie; HMT: Heat-moisture treated rice cookie; Hydrolyzed-HMT:
Hydrolyzed + HMT rice cookie.
Values followed by the same letter in the same row are not significantly different (p<0.05).

The spread ratio of the modified rice cookie was increased while its thickness was
decreased, compared with native rice cookie (Table 1). Similar result was found in cookies containing
rice flour (Kim et al., 2002) and potato flour (Singh et al., 2003). Enzyme hydrolysis produced short
chain dextrin which exhibited greater water retentions, resulting in more cookies spread during
baking. As discussed earlier, enzyme hydrolysis and HMT occurred for the macromolecules such as
starch in flours to the small molecules. Hoojjat and Zabik (1984) reported that the cookie spread ratio
increased by increasing the amount of hydrophilic molecules in cookie dough. It was because those
hydrophilic small molecules had the capacity for competing for free water in cookie dough. In
general, the free water which is limited in cookie dough plays a critical role in determining the spread
rate. When more free water exists, the internal dough viscosity becomes lower and thus the thickness
was decreased and the spread ratio of the baked cookies increased. HMT induced the molecular
rearrangement possibly among the macromolecules. The rearrangement induced by the thermal
treatment was expected to change the overall matrix structure and water retention of the cookies.

A

B

C

D

Fig. 1 Cookies made of native and modified rice flours. A: Native rice flour; B: Hydrolyzed rice flour;
C: HMT rice flour; D: Hydrolyzed-HMT rice flour.
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The textural property had major influences on the eating quality of cookies. Hardness is
measured as the peak force of the cookies. HMT rice cookies required less force to snap than did the
other samples. Whereas hardness of hydrolyzed and hydrolyzed-HMT rice cookies was higher than
that of native. Chung et al. (2012) reported that the hardness increased after substituting the modified
rice flour. As the HMT accelerated the molecular rearrangement between starch molecules, such as
amylose-amylose and amylose-amylopectin, the interactions between starch chains become stronger
than native. The crispness of HMT and hydrolyzed-HMT rice cookie was higher than that hydrolyzed
rice cookie. It was because that enzyme hydrolysis produced short chain molecules which less rigid
to form network. Heat and leavening agents have influences on the formation of gas bubble during
cookie baking. The amount of force required to break the rice cookies increased significantly.
Increasing values from the 3-point break test have been related to the development of crispness in
cookies during baking: an important attribute resulting from the formation of a spongy structure in the
initial stages of baking and a subsequent decrease in moisture content.
2. Differential scanning calorimetry
Table 2 Thermal properties of modified rice flour batter.
Samples*
Native
Hydrolyzed
HMT
Hydrolyzed-HMT
To (˚C)
70.33a ± 0.72
70.34a ± 1.04
69.82a ± 1.17
72.12b ± 0.85
Tp (˚C)
74.05a ± 1.43
73.96a ± 1.20
77.19c ± 1.07
76.41b ± 0.91
Tc (˚C)
77.69a ± 0.92
78.90ab ± 1.44
82.43c ± 0.56
87.92d ± 1.07
7.36a ± 0.00
8.56b ± 0.00
12.61c ± 0.00
15.80d ± 0.00
Tc-To (˚C)
∆H (J/g)
2.15a ± 0.16
4.60c ± 0.22
3.52b ± 0.27
6.16d ± 0.37
*Native: Native rice cookie; Hydrolyzed: Hydrolyzed rice cookie; HMT: Heat-moisture treated rice cookie; Hydrolyzed-HMT:
Hydrolyzed + HMT rice cookie.
Values followed by the same letter in the same row are not significantly different (p<0.05).

The gelatinization transition temperature (To, Tp, Tc) and the enthalpy of gelatinization (∆H) of
native rice cookie and modified rice cookies are presented in Table 2. After the modification, To, Tp,
Tc of modified rice cookies were shifted to a higher temperature with a broader temperature range
(Tc-To) and enthalpy of modified rice cookies increased. This indicated the effect of enzyme treatment
and HMT can improve thermal stability of rice cookies. It was influenced by the molecular architecture
of the crystalline region, which corresponds to the distribution of short chain molecules. Exterior linear
chains of amylopectin, degraded by enzyme hydrolysis and HMT, became just like amylose chains. Li
et al. (2011) attributed the increase of the apparent amylose content to the interaction between starch
chains within the amorphous area of the granule. In addition, rearrangement of amylose and
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amylopectin inside starch granules, interactions of amylose and amylopectin in flours during enzyme
hydrolysis, HMT and baking process would also strengthen the structure of starch. The modifications
have been found to cause a change in the packing arrangement of the polymer chains and also
causes partial crystal melting in hydrothermally treated starches. Hydrothermal treatment has been
established to enhance perfection of crystallites. It is therefore reasonable, that following
modifications, starch granules required more heat and time before structural disintegration (Lawal,
2005).
Differences in Tc-To due to the presence of crystallites, which are composed of small
crystallites, each possessing slightly different crystal strength. Therefore, debranched starch with
short amylopectin chains will produce several different types of crystallites and there was an increase
in variation in crystallinity and perfect crystallites. According to Cooke and Gidley (1992), ∆H reflects
the loss of double helical order rather than the loss of crystallinity. However, postulated that ∆H
reflected the overall crystallinity (quality and amount of crystallites) of amylopectin. Shih et al. (2007)
reported an increase in To and Tp in HMT rice starches at 40% moisture addition. These authors
attributed the increase in To and Tp to the reduction in the destabilizing effect of amorphous regions
on crystalline regions after HMT. The increase in To, Tp and Tc have been attributed to the formation of
stable configuration due to the realignment of polymer chains with the noncrystalline regions of the
granules. Hoover and Vasanthan (1994) attributed to increasing in To, Tp and Tc of HMT starches to
structural changes in starch granules that arise mainly from amylose–amylose and amylose–lipid
interactions. The increase in gelatinization temperatures can be associated to decrease in swelling
power of starches following heat–moisture treatment.
The increases in gelatinize transition temperature and enthalpy indicated that the crystalline
and rigid structure were increased due to the modifications. The crystalline and rigid structure may
contribute to the increase in hardness of modified rice cookies. Therefore, the use of modified rice
flours may affect the texture and thermal properties of the rice cookies.

CONCLUSIONS
All cookies made from modified rice flours had a higher spread ratio and less thickness than
native flour. However, HMT could help lower its spread ratio comparable to only enzyme treatment.
The hardness of rice cookies made from hydrolyzed and hydrolyzed-HMT rice flour was higher than
native while the hardness of HMT rice cookie had less than native. The crispness of HMT rice cookie
no difference from native. Hydrolysis modification and heat-moisture treatment could improve the
thermal properties of rice cookie. The overall results showed that hydrolyzed-HMT rice flour could
improve both textural qualities and thermal properties of the limited water dough system.
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การคัดเลือกสายพันธุย ีสตที่มีประสิทธิภาพสําหรับการผลิตเบียรขาว
Selection of Potential Yeast Strains for Brewing Rice Beer
ณัฐกานต กีสด1 อัมพิรา อินนอย1 และ อุลัยวรรณ วิทยเกียรติ1*
Nattakan Keesod1, Ampira Innoi1 and Ulaiwan Withayagiat1*

บทคัดยอ
ยีสตมีผลตอรสชาติและกลิ่นหอมของเบียร ดังนั้นการเลือกยีสตเปนสิ่งสําคัญสําหรับกระบวนการหมัก
เพื่ อ ให มั่ น ใจต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการหมั ก วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษานี้ คื อ การเลื อ กยี ส ต ที่ มี
ประสิทธิภาพสําหรับการผลิตเบียรที่ใชขาวเปนวัตถุดิบหลัก (80% ขาว : 20% มอลต) ยีสต 11 ไอโซเลท ถูกแยก
จากผลไม (BNS01, BNS03, BNS04, MG01, MG02 และ SC02) ลูกแปง (LPST02) สาโทพื้นบาน (LPST01)
กากมอลต (SPG01) และชานออย (BG01 และ BG02 ) พบยีสต 6 สายพันธุมีความสามารถในการหมักสูงเมื่อ
ทดสอบดวยอาหารเหลว Yeast Malt (YM) ยีสตเหลานี้ถูกทดสอบความสามารถในการหมักน้ําเวิรทที่อุณหภูมิ 4
และ 20 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบวา LPST01 มีการเติบโตอยางรวดเร็ว สามารถใชน้ําตาลรีดิวซที่
อุณหภูมิการหมัก 4 และ 20 องศาเซลเซียส คือ 75.798 และ 130.882 มก./มล. ตามลําดับ และใชกรดอะมิโน
ไนโตรเจน (FAN) ที่อุณหภูมิการหมัก 4 และ 20 องศาเซลเซียส ปริมาณ 132.859 และ145.401 มก./มล.
ตามลําดับ จึงสงผลใหยีสต LPST01 ผลิตเอทานอลไดสูงสุดทั้งในอุณหภูมิ 4 และ 20 องศาเซลเซียส คือ 17.148
และ42.599 กรัม/ลิตร ดังนั้น LPS01 จึงเปนยีสตที่มีศักยภาพในการนํามาผลิตเบียรขาวและเทียบไดกับยีสตทาง
การคา

ABSTRACT
The brewer’s yeast affects taste and aroma of the beer. Therefore, yeast selection was
concerned carefully depend on fermentation process in order to ensure the good fermentation
performance. The objective of this study was selection of isolated yeast for brewing rice beer (80%
rice grits : 20% malt). The eleven yeasts were isolated from fruits (BNS01, BNS03, BNS04, MG01,
MG02 and SC02) LookPang (LPST02), Sato (LPST01), malt meal (SPG01) and bagasse (BG01 and
BG02). Six yeast isolates was shown strongly fermentable ability tested in Yeast Malt broth (YM).
Those yeasts were tested the ability to ferment the wort at 4 and 20 ºC. The results indicated that,
LPST01 yeast isolate was grown rapidly, reducing sugar consumption at 4 and 20 ºC were 75.798
and 130.882 mg/mL, respectively. Free alpha-amino nitrogen (FAN) utilization in beer fermentation at
4 and 20 ºC were 132.859 and 145.401 mg/mL, respectively. As a result, LPST01 was shown the
highest ethanol production at 4 and 20 ºC as 17.148 and 42.599 g/L, respectively. Therefore, it could
be used as potential brewing yeast for rice beer production and comparable to the commercial
yeasts.
Key Words: brewer’s yeast, rice beer, fermentability
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คํานํา
เบียรเปนเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยม และมีแพรหลายทั่วโลก ซึ่งองคประกอบหลักในการหมัก
เบียรคือ น้ํา มอลต ฮอปส และ ยีสต นอกจากนี้ยังมีสวนผสมอื่นๆ เรียกวาแอดจังท (Adjunct) หรือ สวนผสม
ขางเคียง เชน ผลเชอรรี่ ราสเบอรรี่ และเมล็ดธัญพืชอื่นๆ เชน เมล็ดขาวสาลี (Michael et al., 2012) ขาวบารเลย
เปนขาวที่นิยมใชในการทํามอลตมากที่สุดเนื่องจากมีปริมาณเอนไซมอะไมเลสสูง ซึ่งทําใหกระบวนการแตกตัว
ของแปงเปนน้ําตาลเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตบารเลยที่ใชในปจจุบันตองนําเขาจากตางประเทศ โดยในแตละปมี
มูลคาการนําเขาขาวบารเลยสูงมากสงผลใหการผลิตเบียรมีตนทุนที่สูงขึ้น จึงไดมีการคิดหาวิธีการลดตนทุนการ
ผลิตโดยใชวัตถุดิบทดแทนขาวบารเลย ซึ่งไดเลือกใชวัตถุดิบที่ผลิตไดมากในประเทศ เชน ขาวหอมมะลิ
ประเทศไทยเปนภูมิภาคที่สําคัญของการผลิตขาว พันธุขาวที่นิยมปลูกกันมากไดแก ขาวหอมมะลิ หรือ
ขาวหอมมะลิ 105 เนื่องจากมีกลิ่นหอมที่เปนเอกลักษณที่โดดเดน ขาวหอมมะลิมีปริมาณการผลิตสูงถึง 1.06 1.45 ตัน/ป ซึ่งคิดเปนสัดสวน 20-27% ของการสงออกขาวรวมของไทย ในบางประเทศเชน จีน ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา ไดมีการใชขาวเปนวัสดุเสริมที่สําคัญของการผลิตเบียร (Narziss, 1984) การศึกษากอนหนานี้มี
การใชขาวหอมมะลิแทนการใชขาวบารเลยในการผลิตเบียรในอัตราสวนสูงถึง 80% (Pliansrithong, 2014 )
อย า งไรก็ ต ามสารองค ป ระกอบของข า วและข า วบาร เ ลย ก็ มี ค วามแตกต า งกั น เช น ปริ ม าณโปรตี น และ
คารโบไฮเดรตที่มีผลตอกิจกรรมการหมักของยีสต และคุณภาพการหมักเบียร (Van, 2001) ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ทําการคัดเลือกยีสตที่เหมาะสมสําหรับการหมักเบียรที่ใชขาวหอมมะลิแทนการใชขาวบารเลยในอัตราสวน 80:20
จึงมีการตั้งสมมติฐานวา การหมักเบียรโดยใชขาวหอมมะลิสูงถึง 80% สงผลใหปริมาณน้ําตาล ชนิด
ของน้ําตาล ปริมาณกรดอะมิโนในน้ําเวิรทเปลี่ยนไปจากการหมักเบียรขาวบารเลย 100% จึงมีความจําเปนตอง
คัดเลือกสายพันธุยีสตที่เหมาะสมเพื่อใชในกระบวนการผลิตเบียรขาว

อุปกรณและวิธีการ
Yeast isolation
นําตัวอยางบด 5 กรัม ใสในอาหารเหลว YM broth 50 มิลลิลิตร บมบนเครื่องเขยาความเร็ว 160 รอบ/
นาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง จากนั้นนําอาหารเหลวที่ไดมา Streak บนอาหาร YM
agar บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง คัดเลือกโคโลนีเดี่ยวที่มีลักษณะตางกันมาทําการ
ขีดลงบนอาหาร YM agar บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง จนไดเชื้อยีสตบริสุทธิ์ เก็บ
รักษาเชื้อยีสตบริสุทธิ์ในอาหาร YM agar slant บมที่ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง และนําไปเก็บที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชทดสอบประสิทธิภาพการหมัก
การคั ด เลื อ กเชื้ อ ยี ส ต ที่ ส ามารถเกิ ด กิ จ กรรมการหมั ก ได โ ดยสั ง เกตจากการสร า งแก ส
คารบอนไดออกไซด
นําเชื้อยีสต 1 loop ใสลงในหลอดทดลองที่มีอาหาร YM broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และมีหลอดดักแกส
บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตหลอดที่เกิดแกส และทดสอบแกสที่เกิดขึ้นเปนแกส
คารบอนไดออกไซด (CO2)โดยการเติมน้ํายา 10% โปรแตสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่
เกิดแกส เขยาเบาๆ เพื่อใหแกสในหลอดดักแกสทําปฏิกิริยากับ 10% KOH สังเกตระดับชองวางในหลอดดักแกส
ลดลงแสดงวาแกสคารบอนไดออกไซดทําปฏิกิริยากับสาร KOH ดังนั้นแกสที่ยีสตสรางจึงเปนคารบอนไดออกไซด
คัดเลือกยีสตที่สามารถผลิตแกสคารบอนไดออกไซดไดไปทดสอบการหมักโดยใชเวิรทขาว 80%
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การคัดเลือกยีสตที่สามารถหมักเบียรขาว 80%
การเตรียมน้ําเวิรทจากขาวบารเลย 20% ผสมกับ ขาวหอมมะลิ 80%
ผสมมอลตจากขาวหอมมะลิกับน้ําในอัตราสวน 1 : 5 ใสเอนไซม Neutase 400 ไมโครลิตรตอขาว 50
กรัม ตมที่อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที จากนั้นใสเอนไซม Termamyl 400 ไมโครลิตรตอขาว 50
กรัม เพิ่มอุณหภูมิเปน 90 องศาเซลเซียส 20 นาที ลดอุณหภูมิเหลือ 62 องศาเซลเซียส ปรับ pH 5.2 ใสมอลต
จากบารเลยอัตราสวน 20 % ตอขาว 80% ตม 62 องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาที 70 องศาเซลเซียส 30 นาที
และ 85 องศาเซลเซียส 5 นาที เพื่อหยุดกิจกรรมของเอนไซมแลวจึงทําการกรองเพื่อกําจัดตะกอนออกไป จากนั้น
ใสฮ็อพ (Hallertau Herkules) เพื่อใหไดความขมเทากับ 25 BU แลวตมเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 60 นาที ลดอุณหภูมิใหเย็นลงเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
การเตรียมกลาเชื้อ
เขี่ยโคโลนีเซลลเดี่ยวของยีสตลงในน้ําเวิรทปริมาตร 10 มิลลิลิตรในหลอดทดลอง และนําไปเขยา 200
รอบ/นาที ที่ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึงเติมในน้ําเวิรทปริมาตร 200 มิลลิลิตร บมที่ 20 องศา
เซลเซียส 140 รอบ/นาที เปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นจึงเติมในน้ําเวิรทปริมาตร 1 ลิตร บมที่ 15 องศาเซลเซียส
140 รอบ/นาที เปนเวลา 72 ชั่วโมง เลี้ยงเซลลใหไดปริมาณที่ตองการ คือ 106 เซลล/มิลลิลิตร/บริกซ เมื่อเซลล
ครบจํานวนแลวนําไปปนเหวี่ยงเพื่อแยกเซลลและสวนใสโดยใชความเร็วรอบ 4000 รอบ/นาที อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 10 นาที
การติดตามกิจกรรมของยีสตขณะดําเนินการหมักเบียรขาว
นํายีสตที่คัดเลือกไดมาทําการหมักโดยใชเวิรทขาว 80% ปริมาตร 300 มิลลิลิตร ทําการหมักที่อุณหภูมิ
4 และ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 สัปดาห จํานวน 3 ซ้ํา ทําการเก็บตัวอยางทุกวันๆละ 1 ครั้ง ตัวอยาง
ปริมาตร 5 มิลลิลิตรถูกนํามานับจํานวนเซลลที่มีชีวิต วัด pH วัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดเพื่อประเมินกิจกรรม
การหมัก วิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซ ปริมาณกรดอะมิโนไนโตรเจน และปริมาณเอทานอลในผลิตภัณฑ
สุดทาย จากนั้นวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยจากคาความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ดวย
โปรแกรมวิเคราะหทางสถิต (SPSS, version 14, USA)
การนับเซลล
การนับเซลลที่มีชีวิตในน้ําเวิรท ในระหวางการหมักโดยใช Haemocytometer และ Methelene blue
ความเขมขน 0.1% โดยนับเซลลที่มีชีวิตซึ่งจะไมติดสีของ Methelene blue
วัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายได (ºBrix) โดยใช Reflectometer
วัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายได (ºBrix) เริ่มตนของน้ําเวิรทเพื่อทําการปรับบริกซเริ่มตนสําหรับการ
หมักใหเทากับ 12 บริกซ เพื่อกําหนดระดับแอลกอฮอลในเบียรใหอยูในชวง 3-5% (V/V)
การวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโนไนโตรเจน (FAN) ดวยวิธีนินไฮดริน EBC 8.10 (1998)
ตัวอยาง 1 มิลลิลิตร เจือจางดวยน้ํา 100 มิลลิลิตร จากนั้นใสสารเจือจางที่ได 2 มิลลิลิตร ในหลอด
ทดลองแลวใสสารสี 1 มิลลิลิตร (Na2HPO4 100 กรัม, KH2PO4 60 กรัม , ninhydrin 5 กรัม และ fructose 3 กรัม
ในน้ํากลั่น 1 ลิตร) นําไปตมใหเดือด 16 นาที แลวจึงหยุดปฏิกิริยาดวยน้ําเย็น จากนั้นใส 5 มิลลิลิตร ของ
สารละลายผสม (KlO3 2 กรัม ในน้ํากลั่น 600 มิลลิลิตร กับ 400มิลลิลิตร ของเอทานอล 96 %) แลวนําไปวัดคา
ดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตร สวน Blank เตรียมเหมือนตัวอยางแตใชน้ํากลั่นแทน
FAN

=

โดยที่ ; A1 = คาการดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตร
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A2 = คาการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานที่ 570 นาโนเมตร
d = คาการเจือจาง

การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซิ่ง ดวยวิธี Dinitrosalicylic Acid (DNS method, Miller, 1959)
วิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลรีดิวซิ่งในตัวอยางโดยการเติมสารละลายตัวอยางปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร น้ํา
กลั่น ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร และสารละลาย DNS ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง ตมในอางน้ําที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาทีและทําใหเย็นลงจากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 540 นาโนเมตร แลวเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลรีดิวซิ่งในตัวอยางกับกราฟมาตรฐานของปริมาณน้ําตาลรีดิ
วซิ่งมอลโทสที่มีความเขมขน 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.9 กรัม / ลิตร โดยใหคาการดูดกลืนแสงอยูในชวง 0.1- 0.8
การวิเคราะหปริมาณเอทานอล (Sumbhate et al., 2012)
ปเปตตสารละลายตัวอยาง 1 มิลลิตร และน้ํากลั่น 4 มิลลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมกรดซัลฟูริก
(H2SO4) เขมขน 1 นอรมัล ลงไป 25 มิลลิลิตร เติมแอซิเตตบัฟเฟอร (CH3COOH) pH 4.3 ลงไป 5 มิลลิลิตร เติม
สารละลายโซเดียมไดโครเมต (Na2Cr2O7 20 กรัม ในน้ํากลั่น 500 มิลลิลิตร) ลงไป 5 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน บม
ในที่มืดอุณหภูมิหองเปนเวลา 2 ชั่วโมง วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 578 นาโนเมตร นําคาการดูดกลืนแสงไปเทียบกับ
กราฟมาตรฐาน เพื่อหาความเขมขนของเอทานอลจากกราฟมาตรฐานของปริมาณเอทานอลในสารละลายที่มี
ความเขมขน 0.1, 1.0, 3.0, 5.0 และ 10.0 กรัม ลิตร
ปริมาณเอทานอล (กรัมตอลิตร) = คาการดูดกลืนแสง × อัตราการเจือจาง
ความชันของกราฟมาตรฐาน

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การคัดแยกยีสต
ทําการแยกยีสตจาก ผิวเปลือกกลวยหอม, ผิวเปลือกกลวยน้ําวา, ผิวเปลือกกลวยไข, ลูกแปงสาโท
หมายเลข 1, ลูกแปงสาโทหมายเลข 2, มะมวงดอง, ชานออย, โมลาส, มะมวงน้ําดอกไม, กากมอลตจาก
อุตสาหกรรมเบียร สามารถคัดแยกยีสตไดทั้งหมด 11 ไอโซเลท ดังแสดงใน Table 1 เมื่อนํามาเลี้ยงใสอาหาร
เหลว YMปริมาตร 5 มิลลิตร พบวายีสต BG01, BNS02 และ SPG01 มีลักษณะเปนออกซิเดทีฟยีสต (oxidative
yeast) ยีสตพวกนี้เติบโตเฉพาะผิวหนาของอาหาร ทําใหเกิดเปนแผนฟลมขึ้น จึงมักเรียกยีสตกลุมนี้วา ฟลมยีสต
(film yeast) ซึ่งไมนิยมที่จะนําฟลมยีสตมาหมักเบียร ในขณะที่พบยีสต BG02 และ LPST01 มีเซลลตกตะกอนที่
กนหลอด ซึ่งเปนลักษณะของยีสตที่มีความหนาแนนเซลลสูงซึ่งสะดวกตอการแยกเซลลเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
หมัก
การทดสอบความสามารถการเกิดกิจกรรมการหมักไดโดยสังเกตจากการสรางแกสคารบอนไดออกไซด
นํายีสตที่คัดแยกไดจากขอ 1 เปนจํานวน 8 ไอโซเลท ไดแก SC02, LPST01, LPST02, MG01, MG02,
BNS01, BNS03 และ BNS04 หมักในอาหารเหลว YM ที่มีหลอดดักแกสเพื่อทดสอบความสามารถการเกิด
กิจกรรมการหมักของยีสต สามารถสังเกตจากการสรางแกสคารบอนไดออกไซดของยีสตที่คัดแยกได พบวายีสต
SC02 และ LPST02 ไมสามารถสรางแกสคารบอนไดออกไซดได จากสมการการหมักของยีสต
C6H12O6 ----------> 2C2H5OH + 2CO2 + energy
หากยีสตสามารถใชน้ําตาลในอาหาร YM ไดจะสรางคารบอนไดออกไซด และเอทานอล ดังนั้นหากนํา
ยีสตSC02 และ LPST02 ไปหมักเบียรยีสตทั้งสองจะไมสามารถเปลี่ยนน้ําตาลในน้ําเวิรทเปนเอทานอลได
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Table 1 Colony morphology of isolated yeasts
Source
Sato
LookPang
Cavendish banana peel
Malt meal from industry
Golden banana peel
Pisang Awak banana peel
Bagasse
Nam Dok Mai mango
Molasses
Pickled mango
nd = not detected

CODE of yeast
isolates
LPST01
LPST02
BNS01
SPG01
BNS02
BNS03
BNS04
BG01
BG02
MG01
MG02
nd
nd

The growth in YM
broth
Sediment
Diffuse
Diffuse
surface
surface
Diffuse
Diffuse
surface
Sediment
Diffuse
Diffuse

Colonies Morphology
Form
Margin
Entire
Circular
Circular
Undulate
Circular
Entire
Circular
Entire
Circular
Undulate
Circular
Entire
Circular
Entire
Circular
Undulate
Circular
Entire
Circular
Entire
Circular
Entire

Color
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White

การทดสอบความสามารถในการหมักเบียรขาว
นํายีสตที่คัดเลือกไดจํานวน 6 ไอโซเลทไดแก LPST01, MG01, MG02,BNS01, BNS03 และ BNS04
มาทําการหมักในน้ําเวิรทที่มีขาวเปนสวนผสมหลัก 80 % โดยทําการหมักที่ 2 อุณหภูมิ คือ 4 และ 20 องศา
เซลเซียส ติดตามกิจกรรมการหมักของยีสตทุกวันเปนเวลา 2 สัปดาห น้ําเวิรทเริ่มตน pH 5.3 กําหนดปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได 12 บริกซ (ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 165.083 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาณ FAN 159.000
มิลลิกรัมตอลิตร) พบวายีสตทุกไอโซเลทสามารถดําเนินการหมักไดผลดังนี้
คาความเปนกรด-ดาง
ในการหมักเบียรขาวที่อุณหภูมิ 4 และ 20 องศาเซลเซียสกําหนด pH เริ่มตนเทากับ 5.3 จากผลการ
ทดลองพบวาการหมักที่อุณหภูมิ 4 และ 20 องศาเซลเซียสยีสตจะสรางกรดในขณะหมักทําให pH ของเบียรขาว
ลดต่ําลงโดยการหมักที่ 4 องศาเซลเซียสจะมี pH ลดลงเหลือ 3.7 สวนการหมักที่ 20 องศาเซลเซียสจะมี pH
ลดลงมากกวา คือ pH สุดทายอยูที่ระดับ 3.3 ซึ่งการหมักที่อุณหภูมิสูงยีสตจะเพิ่มจํานวนเซลลไดมากกวาจึง
สรางกรดมากกวาการหมักที่อุณหภูมิต่ํา และพบวายีสต LPST01 สรางกรดไดสูงกวายีสตไอโซเลทอื่นที่คัดแยกได
เนื่องมากจากปริมาณกรดแปรผันตรงกับจํานวนเซลลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งความเปนกรดที่ยีสตสรางขึ้นจะชวยยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรียที่ปนเปอนทําใหยีสตเจริญไดดีขึ้น แตถาความเปนกรด-ดางต่ํากวา 3.0 จะทําใหประสิทธิภาพ
การหมักลดลง ( Amerine et al., 1980 ) อยางไรก็ตามคาพบวา pH ของผลิตภัณฑเบียรขาวมีคาต่ํากวาเบียร
มาตรฐานทั่วไป คือ 4.1-4.5 ซึ่งอาจทําใหเบียรมีรสชาติเปรี้ยวคลาย Lambic beer ที่มีคา pH ที่ระดับ 3.0-3.4
ความเขมขนของเซลลที่มีชีวิตในระหวางการหมัก
ในการหมักเบียรขาวทั้ง 2 อุณหภูมิกําหนดเซลลยีสตเริ่มตนเทากับ 12 ลานเซลลตอมิลลิลิตร พบวา การ
หมักเบียรขาวที่ 4 องศาเซลเซียสยีสตเจริญไดนอยกวาการหมักที่ 20 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิดังกลาว
ยีสตมีการเพิ่มจํานวนเซลลไดเร็วกวาและมีกิจกรรมการหมักที่สูงกวา 4 องศาเซลเซียส (Figure1) นอกจากนั้นยัง
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พบววา LPST01 และ BNS04 เจจริญไดดีกวายี สตตัวอื่นที่คดแยกได
ัด
เมื่อหมักที่ 20 องศศาเซลเซียส แตตเมื่อหมักที่ 4
องศาเซลเซียส BNS04
B
เจริญไดนอย เนื่องงจากอุณหภูมิมทิ ี่สูงเหมาะสมมตอการเจริญ
ญของ BNS044มากกวาชวง
า
รถในการทํางาานของยีสตใน
อุณหหภูมิต่ํา จากกการศึกษาของง Dunn andd Sherlock ( 2008) พบวาความสามาร
สภาาวะอุณหภูมิต่ําเปนตัวกําหนนดคุณลักษณ
ณะของบอตทออมยีสต (Bottom yeast) ซึ่งจะมีการเจจริญเติบโตชา
สรางงสารใหกลิ่นนอย รวมทั้งมีการสร
ก างแอลกกอฮอลหนัก (fusel alcohools) ที่อุณหภูมมิิ ต่ํา และลักษณะดั
ษ งกลาว
เปนคคุณสมบัติของงยีสต Sacchaaromyces paastorianus ในนขณะที่ยีสตทสามารถดํ
ี่
าเนินินการหมักทีอุ่อณ
ุ หภูมิสูงแต
ไมหมักที่อุณหภูมิต่ํา (4 องศาเซซลเซียส) เปนนคุณสมบัติของ Saccharom
myces cerevvisiae ที่นิยมใใชในการหมัก
เบียรรแอล หรือเรียกวา ทอปยีสต (Top yeast))

A

B

Figure1 Relativee between suurvival cell cooncentration and fermenttation time att 4ºC (a) andd 20ºC (b)
ปริมาณกการใชน้ําตาลลรีดิวซ (Redducing sugar)) และกรดอะะมิโนไนโตรเจจน (FAN)
ในการหมมักเบียรขาวทัง้ 2 อุณหภูมิกกํําหนดคาของแข็งที่ละลายไไดทั้งหมดเทา 12 บริกซ ปริรมาณของแข็ง
ที่ละะลายไดทั้งหมดมีแนวโนมลดลงอยางตอเเนื่องตลอดระยะการหมัก โดยที่ 4 องงศาเซลเซียสมีมีคาของแข็งที่
ละลายไดทั้งหมดออยูในชวง 12 - 8.4 บริกซ ส วนการหมักที่ 20 องศาเซลเซียสมีคาของงแข็งที่ละลายยไดทั้งหมดอยู
ในชววง 12 - 5 บริริกซ โดยในกาารหมักทั้ง 2 อุ ณหภูมิยีสต LPST01 สามมารถเจริญและะมีกิจกรรมกาารหมักที่ดีเมื่อ
เทียบบกับยีสตตัวอื่นที่คัดแยกไดจึงมีการใชน้ําาตาลสูงที่สุด นอกจาก
น
LPSST01 แลว BNNS04 เจริญและมี
แ กิจกรรม
การใใชน้ําตาลที่ดีทีท่กี ารหมักที่ 200 องศาเซลเซียยส (Table 2)
จากการวิวิเคราะหความมแตกตางของงขอมูลดวยคาความแปรปรรวนดวยโปรแแกรมการวิเครราะหทางสถิติ
(spsss) พบวา ทัท้งที่การหมักอุอณหภูมิ 4 องงศาเซลเซียส และ 20 องศาาเซลเซียส ยีส ตทุกไอโซเลททและยีสตทาง
การคคามีความสามมารถในการใชชน้ําตาลแตกตตางกัน โดยยีสต
ส commercial yeast 01 แและ commerccial yeast 02
มีปริรมาณการใชน้ําตาลรีดิวซเฉลีลี่ยอยูในกลุมที่สูงสุด และในนสวนของยีสตตที่คัดแยกพบววา LPST01 อยู
อ ในกลุมที่ใช
น้ําตตาลรีดิวซสูงรอองจากยีสตทางการค
า
าและไไมแตกตางอยยางมีนัยสําคัญกั
ญ บยีสต co mmercial yeast
y
02 ที่
อุณหหภูมิการหมัก 4 องศาเซลเซีซยส
ที่การหมัักอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี
อ
ยส และ 20 องศศาเซลเซียส ยีสตทางการค า commercial yeast 01
และ commercial yeast 02 มีปริมาณการใใช FAN เฉลียอยู
่ย ในกลุมทีสู่สงสุด ในสวนนของยีสตที่คดแยกได
ัด
พบวา
LPST01 ใช FAN สูงรองจากยีสตทางการคา โดย FAN มีอิทธิพลตอกาารเจริญเติบโตตของยีสต และะคุณภาพของ
โฟมใในน้ําเบียร Yooung (1993)) และ Meilgaard (1976) กํกาหนดปริมาณ
ณ FAN ต่ําที่สสุดที่ยีสตตองการอยูที่ 100
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มิลลิกรัม/ลิตร เนื่องจากยีสตจะใชพลังงาน และสารอาหารจากน้ําเวิรทเพื่อใชในการเจริญเติบโต และยีสตตาง
สายพันธุจะมีความจําเพาะตอการใชน้ําตาลและไนโตรเจนที่ตางกัน ดังนั้นในการศึกษานี้จะแสดงใหเห็นวายีสตที่
สามารถใช FAN และน้ําตาลรีดิวซในปริมาณที่สูงจะมีอัตราการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นตามไปดวย
Table 2 Reducing sugar and FAN (mg/ml) utilization in beer fermentation at 4ºC and 20ºC
for 2 weeks
Yeasts

Reducing sugar (mg/ml)
FAN (mg/ml)
4 ºC
20 ºC
4 ºC
20 ºC
b
e
d
116.009±0.77
86.989±1.00
116.124±0.50d
BNS04
52.927±0.68
51.723±0.55b
58.975±0.66a
92.644±0.56b
80.860±0.80a
MG01
46.231±0.66a
72.055±0.62c
82.188±0.58b
87.761±4.16a
MG02
44.235±1.65a
64.086±0.51b
80.804±0.41a
96.193±0.05c
BNS03
42.232±1.28a
75.939±0.09d
84.411±0.58c
98.463±2.45c
BNS01
75.798±1.91c
130.882±0.59f
132.859±0.54e
145.401±1.79e
LPST01
90.154±2.26d
137.151±0.65h
144.110±1.19g
150.506±0.60f
Commercial yeast 01
85.986±6.93c
132.061±0.72g
137.787±0.50f
148.648±0.96f
Commercial yeast 02
a b c d e g h f
, , , , , , , Different superscript letter within column indicated values were significantly different at the level of
p≤0.05.

ผลการวิเคราะหปริมาณเอทานอลสุดทาย
จากการวิเคราะหพบวาเบียรขาวที่หมักในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีปริมาณเอทานอลนอยกวาที่ 20
องศาเซลเซียส และยังพบวาในการหมักทั้ง 2 อุณหภูมิ ยีสต LPST01 สามารถสรางเอทานอลไดสูงกวายีสตที่คัด
แยกไดไอโซเลทอื่นคือ 17.148 กรัม/ลิตร ที่ 4 องศาเซลเซียส และ42.599 กรัม/ลิตร ที่ 20 องศาเซียสเซียส
(Figure 2) สวนฺ BNS04 สรางเอทานอลไดนอยเมื่อหมักที่ 4 องศาเซลเซียสแตสามารถสรางเอทานอลไดสูงเกือบ
เทียบเทา LPST01 เมื่อหมักที่ 20 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ปริมาณของเอทานอลมีความสัมพันธกับอัตราการเจริญ
ของยีสต ปริมาณการใชน้ําตาลรีดิวซ และปริมาณการใช FAN โดยพบวายีสตที่สามารถผลิตเอทานอลไดใน
ปริมาณที่สูง จะมีอัตราการเจริญที่สูง มีปริมาณการใชน้ําตาลรีดิวซ และ FAN ที่สูงตามไปดวย
จากผลการศึกษากิจกรรมการหมักของยีสตที่คัดแยกไดเปรียบเทียบกับยีสตทางการคา พบวา LPTS01
และยีสตทางการคาสามารถดําเนินการหมักในเวิรทที่ใชขาวเปนสวนผสมหลักไดเปนอยางดี ซึ่งอาจเนื่องจาก
LPTS01 เปนยีสตที่คัดแยกไดจากสาโทซึ่งมีการใชขาวเปนวัตถุดิบและยีสตทางการคาที่ถูกเพาะเลี้ยงในเวิรทจาก
จากมอลตบารเลยซึ่งจัดเปนธัญพืชเชนเดียวกัน ในขณะที่ยีสตไอโซเลท MG01, MG 02 BNS01, BNS 03 และ
BNS04 เปนยีสตที่คัดแยกไดจากผลไมที่มีชนิดของน้ําตาลและกรดอะมิโนตางจากธัญพืชนั่นเองเมื่อนํามาหมัก
ในเวิรทจากธัญพืชจึงไมสามารถปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม
BNS04 ที่คัดแยกไดจากกลวยน้ําวามีศักยภาพในการหมักที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและสรางกลิ่นหอมได
ชัดเจนเปนหนึ่งไอโซเลทที่ควรนําไปศึกษาเพิ่มเติมและปรับปรุงคุณภาพในการหมักตอไป
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B

Figuure 2 Relativee between suurvival conceentration andd fermentation time at 4 ºCC (a) and 20 ºC (b)

สรุป
ในงานวิจัจยนี้ศึกษาการคัดเลือกสายยพันธุยีสตที่มีมีศักยภาพตอการผลิ
ก ตเบียร ที่ใชขาวเปนสสวนผสมหลัก
โดยยียีสตจํานวน 6 ไอโซเลท มีความสามารถใในการหมัก ไดดแก BNS01 จากกลวยไข, BBNS03 จากกลวยหอมทอง
, BNNS04 จากกลวยน้
ว ําวา ,MG001 และ MG002 จากมะมวงน้ําดอกไม และ LPST01 จจากสาโท ยีสตตทั้งหมดที่คัด
แยกไดจัดเปนบอทททอมยีสต คือ เมื่อสิ้นสุดกาารหมัก ยีสตเหล
เ านี้จะตกตะกอนอยูที่กนนภาชนะ โดยยียีสต LPST01
ย ขาวสูงสุดทั้งั ที่อุณหภูมิ 4 และ 20 องศศาเซลเซียส แลละมีประสิทธิภาพการหมั
ภ
ก
มีคววามสามารถในนการหมักเบียร
เกือบบเทียบเทายีสตทางการคา จึงเหมาะสมที่จะนําไปศึกษาคุณสมบัติเพิม่ เติมและพัฒ
ฒนาสายพันธุตตอไป
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การเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ด้วยเทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่ง
Improvement on Antioxidant Properties of Brown Rice (Riceberry Cultivar) with
Ultra Superheated Steam Technology
ธนัญชนก ค้าไท้1 และ วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ1*
Thananchanok Khamtai1 and Wannasawat Ratphitagsanti1*

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการใช้เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่ง (USST) ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ
และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอรี่ โดยศึกษาอุณหภูมิของ USST ที่ 250, 300 และ 350
องศาเซลเซียส จ้านวนรอบในการผ่าน USST ที่ 5 และ 10 รอบ พบว่า USST ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ อุณหภูมิและจ้านวนรอบในการผ่านกระบวนการ USST เพิ่มขึน ท้าให้สมบัติด้านความหนืด
ของแป้งข้าวในด้านค่าความหนืดสูงสุด ค่าการแตกตัว และค่าความหนืดสุดท้ายมีค่าลดลง ขณะที่อุณหภูมิที่เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงค่าความหนืด ของข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST มีค่าสูงกว่าตัวอย่าง
ควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) อุณหภูมิของ USST ที่เพิ่มขึน ส่งผลต่อค่าความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เพิ่มขึนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีค่าสูงสุดเมื่อใช้อุณหภูมิ 350
องศาเซลเซียส จ้านวน 5 รอบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทังหมดของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST
มีค่าสูงสุดเมื่อใช้อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จ้านวน 10 รอบ การใช้ USST กับข้าวกล้องไรซ์เบอรี่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสารต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึน โดยไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของเมล็ดข้าว

ABSTRACT
Ultra superheated steam technology (USST) was employed to treat brown rice (riceberry
cultivar). The objective of this research was to investigate the influence of process condition on
physical and antioxidant properties of riceberry grains. USST was used at 250, 300 and 350oC for 5
and 10 cycles. The color difference ( *) between untreated control and USST-treated riceberry was
minimal. Changes of pasting properties were observed when increasing USST temperatures and
numbers of cycles. Peak viscosity, breakdown and final viscosity were decreased. USST treatment at
350oC for 5 cycles yielded the highest antioxidant activity, whereas the highest total phenolic content
was observed at 300oC for 10 cycles. Results from this study demonstrated that USST could improve
antioxidant properties of riceberry without physical changes on grain appearance by visual
examination.
Key Words: riceberry, Oryza sativa L., superheated steam, antioxidant, DPPH
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ค้าน้า
ข้าวกล้องจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวที่มีการขัดสี เนื่องจากมีส่วนของร้าข้าวที่
อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างไรก็ตามข้าวกล้องยังมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการหุงต้ม ที่
นาน เนื่องจากการดูดซับน้าช้าเป็นผลมาจากใยอาหารที่มีอยู่ในร้าข้าว นอกจากนีไขมันที่อยู่ในร้าข้าวท้าให้อายุ
การเก็บของข้าวกล้องสันลง ท้าให้เกิดกลิ่นหืนจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ทังยังมีโอกาสเกิดการ
เสื่อมเสียจากจุลินทรีย์และแมลง ซึ่งเป็นข้อเสียในการใช้ประโยชน์จากข้าวกล้อง (Guevarra et al., 2015)
ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่เป็นข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ มีเมล็ดสีม่วงเข้มจนเกือบด้า ถูกพัฒนาขึนเพื่อเพิ่ม
ประโยชน์ทางโภชนาการให้กับผู้บริโภค มีธาตุเหล็กสูง กลูโคสต่้า และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง สารต้านอนุมูล
อิสระที่พบในข้าวไรซ์เบอรี่ เช่น วิตามินอี พอลีฟีนอล และไฟโตสเตอรอล (Leardkamolkarn et al., 2011) การใช้
ความร้อนเป็นกระบวนการพืนฐานในการยืดอายุ การเก็บ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งความร้อนสามารถท้าลายแมลงและ
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน แต่ความร้อนมักส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและสารอาหารในผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
ไอน้าร้อนยวดยิ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ไอน้าที่มีความร้อนสูงกว่าจุดเดือดของน้า เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่งมีความ
ปลอดภัยและเหมาะส้าหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม Wu et al. (2014) ใช้เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่งใน
การยั บ ยั งปฏิ กิ ริ ย าทางเคมีที่ ท้ า ให้ เ กิ ดกลิ่ น หื น ของข้ าวกล้ อ ง ปั จ จุ บั น มี ง านวิ จั ย จ้ านวนมากศึก ษาผลของ
กระบวนการใช้ความร้อนต่อฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น งานวิจัยของ Choi et al. (2006) ศึกษาผลของการใช้ความร้อน
ต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกของเห็ด และ Kim et al. (2011) ศึกษาผลของ
กระบวนการคั่ว (roast process) ต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของถั่วเหลืองผิวด้าเมล็ดเล็ก (small black
soybean) ส้าหรับงานวิจัยนีท้าการศึกษาคุณภาพทางกายภาพและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เมื่อผ่านการใช้เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ส้าหรับการส่งออก
และส้าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยจากแมลงและสารเคมี

อุปกรณ์และวิธีการ
วัตถุดิบและอุปกรณ์
ข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอรี่ (Oryza sativa L.) ผลิตโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม บรรจุในถุงพลาสติกสุญญากาศเก็บที่อุณหภูมิห้อง
เครื่องผลิตไอน้าร้อนยวดยิ่ง (Model SH-30CY, Denki Koyo, JSP Co., Ltd., Tokyo) โดยการท้างาน
ของเครื่องก้าเนิดไอน้าที่ความดันบรรยากาศ (boiler) ผลิตไอน้าเป็นไอน้าอิ่มตัว เมื่อไอน้าอิ่มตัวผ่านเทคโนโลยี
ความถี่สูงเหนี่ยวน้าความร้อนจากวัสดุก้าเนิดความร้อน (heat element) ท้าให้ไอน้าอิ่มตัวเปลี่ยนเป็นไอน้าร้อน
ยวดยิ่งอุณหภูมิ 300-500 องศาเซลเซียส (Figure 1)
Sample in

Soft water
Diesel Oil

Boiler

Saturated
steam

Heat Element

Superheated
steam
Sample out

Figure 1 Equipment layout of USST system.
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การใช้เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่งกับข้าวกล้องพันธุไ์ รซ์เบอรี่
ศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่ง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มอย่างสมบูรณ์และจัดสิ่ง
ทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial in CRD) ปัจจัยที่ศึกษา คือ อุณหภูมิของไอน้าร้อนยวดยิ่ง (USST) ที่
อุณหภูมิ 250, 300 และ 350 องศาเซลเซียส และจ้านวนรอบที่ผ่านเครื่องไอน้าร้อนยวดยิ่ง (USST) ที่ 5 และ 10
รอบ เวลาในการสัมผัสความร้อนของเมล็ดข้าวภายใน sample drop type ประมาณ 3 วินาทีต่อ 1 รอบ ซึ่งการ
ทดลองที่สภาวะดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อลักษณะปรากฏของเมล็ดข้าว และไม่เกิดการไหม้ของเมล็ดข้าว น้าข้าว
กล้องไรซ์เบอรี่ 150 กรัม ผ่าน sample drop type ซึ่งต่อกับ เครื่องผลิตไอน้าร้อนยวดยิ่ง หลังจากผ่าน
กระบวนการ USST ทิงให้ตัวอย่างเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง ก่อนบรรจุ ตัวอย่างข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ในถุงพลาสติก
ปิดผนึกด้วยความร้อน (heat-sealed) เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสก่อนท้าการวิเคราะห์คุณภาพในด้านต่างๆ
ต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
ตรวจสอบคุณภาพของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST เปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม
(ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ไม่ผ่านกระบวนการ USST) ดังนี
ค่าสี น้าข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ มาวัดค่าด้วยเครื่องวัดสี (รุ่น DP-400 ยี่ห้อ Konica Minolta, ประเทศญี่ปุ่น)
โดยบรรจุตัวอย่างใส่ลงในภาชนะทึบ เกลี่ยตัวอย่างจนเกือบเต็มกระบอก น้าเครื่องวัดสีกดทับบนตัวอย่างจนแนบ
สนิท บันทึกค่าสีในระบบ CIE L* a* b*
ความหนาแน่น (Bulk density) โดยบรรจุตัวอย่าง 20 กรัม ลงในกระบอกตวงขนาด 50 มิลลิลิตร เคาะ
กระบอกตวงจนกระทั่งปริมาตรของตัวอย่างคงที่ บันทึกปริมาตรที่ได้ ค้านวณค่าความหนาแน่น
วิเคราะห์ลักษณะความหนืดของแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ด้วยเครื่องตรวจสอบความหนืดแบบรวดเร็ว
(Rapid Visco Analyser) (รุ่ น RVA Tecmaster ยี่ห้ อ Perten, ประเทศ Australia) ดัดแปลงตามวิธี ของ
Rumruaytum et al. (2014) โดยเตรียมตัวอย่างข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ด้วยเครื่องบดแป้ง ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100
เมช น้าตัวอย่างจ้านวน 3 กรัมโดยน้าหนักแห้ง ใส่ถ้วยอะลูมิเนียมผสมด้วยน้ากลั่น 25 กรัม ใส่พาย (paddle) ลง
ในถ้วยอะลูมิเนียม เริ่มการวัดค่าที่ความเร็วของการกวน 160 รอบต่อนาที คงอุณหภูมิที่ 50 องศา-เซลเซียส เป็น
เวลา 1 นาที จากนันเพิ่มอุณหภูมิเป็น 95 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 3.7 นาที คงไว้เป็นเวลา 2.5 นาที ลด
อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 3.7 นาที และคงไว้ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 นาที
บันทึกค่า ดังนี อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า ความหนืดสูงสุด (pasting temperature), ความหนืดสูงสุด
(peak viscosity), ความหนืดสุดท้าย (final viscosity), ค่าการแตกตัว (breakdown) และค่าการคืนตัว
(setback) โดยค่าความหนืดของแป้งที่ได้มีหน่วยเป็น RVU
การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทังหมดของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
เริ่มจากการสกัดตัวอย่าง โดยดัดแปลงตามวิธีของ Walter et al. (2012) ชั่งตัวอย่างแป้งข้าว 1 กรัม
ผสมด้วยเมธานอล 80% ปริมาณ 20 ml กวนผสมด้วยเครื่อง magnetic stirrer ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
หมุนเหวี่ยงตัวอย่างที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที นาน 10 นาที กรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เก็บ
สารละลายที่ได้ที่อุณหภูมิ -20oC จนกระทั่งใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
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การทดสอบฤทธิ์ ต้า นอนุ มูล อิส ระด้ วยวิ ธี DPPH (2,2- Diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical
scavenging activity assay ดัดแปลงตามวิธีของ Tananuwong and Tewaruth (2010) โดยปิเปต 0.1 mM
DPPH methanol 950 µl ผสมกับสารละลายที่สกัดจากตัวอย่างข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 50 µl เขย่าให้เข้ากัน และเก็บ
ไว้ในที่มืด เป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance, A) ด้วยเครื่อง UV-spectrometer (รุ่น U2900
ยี่ห้อ Hitachi ประเทศญี่ปุ่น) ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร วิเคราะห์ผล EC50 (กรัม แป้งข้าว/กรัม DPPH)
จากความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดอนุมูลอิสระของ DPPH ลงครึ่งหนึ่งของที่ เริ่มต้น โดย
วิเคราะห์จากกราฟความเข้มข้นของปริมาณตัวอย่างในสารละลาย DPPH และความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระ (%) ซึ่งค้านวณได้จากสมการ 1
Radical scavenging activity (%) = [1-(Asample/Areagent blank)] x 100

(1)

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทังหมด (Total phenolic content; TPC โดย Folin-Ciocalteu
method) ดัดแปลงตามวิธีของ Daiponmak et al., (2010) น้าสารละลายที่สกัดจากตัวอย่าง 0.5 ml ใส่ลงใน
หลอดทดลอง ผสม 10% Folin-ciocalteu’s reagent 2.5 ml หลังจากนัน 3 นาที เติมสารละลาย 7.5% sodium
carbonate 2 ml ผสมให้เข้ากัน และวางทิงไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที น้าสารละลายที่ได้วัดค่าการดูดกลืนแสง
ด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 765 nm น้าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาค้านวณเปรียบเทียบกับ
สารมาตรฐาน gallic acid (ไมโครกรัม gallic acid/กรัมตัวอย่าง)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ในแต่ละการทดลองมีการท้า 2 ซ้า และในแต่ละตัวอย่างท้าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
จ้านวน 3 ซ้า แสดงเป็น ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean+SD) วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้โดย one-way
analysis of variance (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS (version 12, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ที่ระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลองด้วยวิธี Duncan’s
multiple-range test

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การใช้เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่งที่มีต่อคุณภาพของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพของข้าวไรซ์เบอรี่ด้านค่าสีหลังผ่านกระบวนการ USST พบว่า
ความสว่าง (L*) ของข้าวไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST มีค่าลดลงแตกต่างกับตัวอย่างควบคุม (p<0.05) ค่า
สี a* (ค่าความเป็นสีแดง-เขียว) และ b* (ค่าความเป็นสีเหลือง-น้าเงิน) ของตัวอย่างข้าวกล้องไรซ์ เบอรี่ไม่มีความ
แตกต่างกับตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) และค่าการเปลี่ยนแปลงสี ( *) ของข้าวกล้อง
ไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ไม่ผ่านกระบวนการ USST พบว่า
ค่า * อยู่ในช่วง 1.03+0.11 ถึง 1.63+0.5 ซึ่งค่าการเปลี่ยนแปลงสี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p≥0.05) (Figure 2 และ Table 1) ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่มีค่าความหนาแน่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p≥0.05) (Table 1) แสดงว่าอุณหภูมิและจ้านวนรอบในการใช้ USST ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสี
และความหนาแน่นของเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่
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Figure 2 Rice grains (Riceberry cultivar) treated with different conditions by USST; untreated (A),
250oC 5 cycles (B), 250oC 10 cycles (C), 300oC 5 cycles (D), 300oC 10 cycles (E), 350oC 5 cycles (F),
350oC 10 cycles (G).
Table 1 Color parameters, * and bulk density of untreated and USST-treated riceberry grains.
USST condition
untreated
250oC 5 cycles
250oC 10cycles
300oC 5 cycles
300oC 10cycles
350oC 5 cycles
350oC 10cycles
a-b

L*
35.47+0.36a
34.64+0.06b
34.60+0.27b
34.54+0.14b
34.74+0.64b
34.36+0.17b
34.54+0.56b

Color parameters
a*
4.40+0.17a
5.00+0.28a
4.98+0.52a
4.61+0.27a
5.27+0.70a
4.49+0.16a
4.79+0.46a

b*
-1.46+0.16a
-1.47+0.06a
-1.36+0.42a
-1.54+0.09a
-1.03+0.55a
-1.77+0.18a
-1.49+0.38a

*
1.11+0.17a
1.25+0.13a
1.03+0.11a
1.63+0.51a
1.19+0.17a
1.25+0.16a

Bulk density
(g.mL-1)
0.87+0.04a
0.80+0.02a
0.81+0.03a
0.80+0.02a
0.83+0.05a
0.81+0.03a
0.80+0.02a

Means + SD with different lowercase superscript letters within a column were significantly different (p<0.05)

จากการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความหนืดของแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ด้วยเครื่อง RVA พบว่า แป้งข้าว
กล้องไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST มีค่าการแตกตัว (breakdown), ค่าความหนืดสุดท้าย (final viscosity),
ค่าการคืนตัว (setback) และค่าความหนืดสูงสุด (peak viscosity) อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความหนืด
สูงสุด (pasting temperature) แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงใน Table 2
ค่าความหนืดสูงสุด (peak viscosity) ของแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST พบว่าอยู่
ในช่วง 103.44+1.05 ถึง 136.08+0.76 RVU ซึ่งการใช้อุณหภูมิไอน้าร้อนยวดยิ่งสูงขึนและจ้านวนรอบของการ
ผ่านกระบวนการมากขึนท้าให้ความหนืดสูงสุด (peak viscosity) ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) การ
ใช้อุณหภูมิและเวลาของกระบวนการ USST เพิ่มขึน ท้าให้ค่า breakdown ลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิ ติ (p<0.05)
ซึ่ง ค่า breakdown เป็น ค่าที่บ่ งบอกถึ งความคงตัวของเม็ดแป้ งเมื่อได้รั บแรงกวน
(Rumruaytum et al., 2014) แสดงว่าแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST ทนต่อการกวนมากกว่า
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ไม่ผ่านกระบวนการ USST ค่าความหนืดสุดท้าย (final viscosity) ของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่
ผ่านกระบวนการ USST พบว่าอยู่ในช่วง 202.63+0.67 ถึง 239.92+1.16 RVU เมื่ออุณหภูมิและจ้านวนรอบของ
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กระบวนการใช้ USST เพิ่มขึน พบว่าค่าความหนืดสุดท้ายมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ค่าการคืน
ตัว (setback) เป็นค่าที่แสดงถึงระดับการเกิดรีโทรเกรเดชัน โดยถ้าค่า setback สูงจะเกิดรีโทรเกรเดชันมาก
(Soponronnarit et al., 2008) ค่า pasting temperature ของแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST
มากกว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความหนืดของ
แป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ พบว่ากระบวนการ USST ท้าให้เม็ดแป้งของข้าวไรซ์เบอรี่มีการทนต่อแรงกวนสูงขึน เมล็ด
ข้าวเกิดเจลาติไนเซชันบางส่วน ส่งผลต่อสมบัติด้านความหนืดของแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
Table 2 Pasting properties of flour from untreated and USST-treated riceberry.
USST
condition
untreated
250oC 5cycle
250oC 10cycle
300oC 5cycle
300oC 10cycle
350oC 5cycle
350oC 10cycle
a-f

Peak viscosity
137.14+0.84a
136.08+0.76a
117.19+0.64c
126.23+0.85b
111.83+3.57d
113.04+3.85d
103.44+1.05e

Viscosity (RVU)
Breakdown Final viscosity
27.69+0.59a 235.81+1.43a
22.94+0.42c 239.92+1.16a
25.22+0.10b 202.69+0.35c
22.44+0.31c 223.83+1.57b
16.23+0.28e 206.87+7.85c
17.90+0.97d 207.77+6.30c
11.23+0.40f 202.63+0.67c

Pasting
temperature (oC)
89.43+0.06b
90.08+0.46a
90.07+0.45a
90.10+0.40a
90.48+0.32a
90.25+0.00a
90.68+0.49a

Setback
98.67+0.65bc
103.83+0.55a
85.50+0.36e
97.60+0.78bcd
95.03+4.30cd
94.73+2.48d
99.19+0.453b

Means + SD with different lowercase superscript letters within a column were significantly different (p<0.05)

การใช้เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่งที่มีต่อสมบัติด้านความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทังหมดของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกทังหมดของข้าวไรซ์เบอรี่หลังจากผ่านกระบวนการ
USST พบว่าที่สภาวะต่างๆ ผลของคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทังหมดมีการ
เปลี่ยนแปลงขึนอยู่กับความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและจ้านวนรอบในการสัมผัสกับไอน้าร้อนยวดยิ่ง
Table 3 Antioxidant activity (EC50) (g flour/g DPPH) of riceberry after USST treatment.
Cycles
5
10
a-b

Temperature (oC)
300
62.90+0.85b
68.77+3.41ab

250
74.83+3.67a
70.67+5.08a

350
59.62+1.43b
64.88+1.20b

Means + SD with different lowercase superscript letters within a row were significantly different (p<0.05)

ค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (EC50) คือความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถลด
ปริมาณอนุมูลอิสระ (DPPH) เริ่มต้นลงได้ 50% ของตัวอย่าง ดังนันถ้าค่า EC50 ของตัวอย่างต่้าแสดงว่าตัวอย่างมี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูง ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ USST มีค่า EC50 เท่ากับ
70.08+4.84 กรัมตัวอย่าง/กรัม DPPH ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ
USST เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึนที่ 300 และ 350 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
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เพิ่มขึนแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งผลของอุณหภูมิท้าให้เกิด การปลดปล่อยสารต้าน
อนุมูลอิสระจากตัวอย่าง ขณะที่จ้านวนรอบของการใช้กระบวนการ USST ที่เพิ่มขึน ท้าให้ความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระของข้าวไรซ์เบอรี่มีแนวโน้มลดลง (Table 3) จากการทดลองพบว่า กระบวนการใช้ไอน้าร้อนยวด
ยิ่งส่งผลต่อค่าความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Choi et al. (2006) ซึ่งศึกษาผลของ
กระบวนการใช้ความร้อนต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของเห็ดหอม พบว่าอุณหภูมิและเวลาที่มากขึนท้าให้
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของเห็ดหอมมีค่าเพิ่มขึน
Table 4 Total phenolic content (µg gallic acid/ g sample) of riceberry after USST treatment.
Cycles
5
10
a-c

Temperature (oC)
300
2169.17+31.82b
2566.67+82.50a

250
2138.33+58.93b
2150.09+14.14b

350
2395.83+83.67a
2195.83+45.96b

Means + SD with different lowercase superscript letters within a row were significantly different (p<0.05)

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่ไม่ผ่านกระบวนการ USST มีปริมาณฟีนอลิกทังหมด 2077.50+1.18 ไมโครกรัม
gallic acid/ กรัมตัวอย่าง ปริมาณฟีนอลิกทังหมดของแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่มีค่าแตกต่างกัน (Table 4) ข้าว
กล้องไรซ์เบอรี่ที่ผ่านกระบวนการ USST จ้านวน 5 รอบ เมื่ออุณหภูมิสูงขึน พบว่าปริมาณฟีนอลิกทังหมดเพิ่มขึน
ตามล้าดับ และจากการใช้กระบวนการ USST จ้านวน 10 รอบ พบว่าปริมาณฟีนอลิกทังหมดมีค่าสูงสุดเมื่อใช้
อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส และมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึนเป็น 350 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ความร้อนที่เกิดขึนระหว่างกระบวนการซึ่งท้าลายพันธะเอสเตอร์ระหว่างกรดฟีนอลิกและองค์ประกอบของผนัง
เซลล์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim et al. (2011) ที่ศึกษาผลของกระบวนการคั่ว (roast process) ต่อถั่ว
เหลืองผิวด้าเมล็ดเล็ก (small black soybean) ซึ่งมีปริมาณฟีนอลิกทังหมดเพิ่มขึนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่
ไม่ผ่านการคั่ว เนื่องจากอุณหภูมิของกระบวนการมีผลให้เยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์แตกเกิดการปลดปล่อย
สารประกอบฟีนอลิกที่ละลายน้าได้จากพันธะเอสเตอร์

สรุป
การใช้เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่ง (USST) ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสี ค่าความหนาแน่น และ
ลักษณะปรากฏของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ อุณหภูมิและเวลาของกระบวนการ USST ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สมบัติด้านความหนืดของแป้งข้าว ข้าวที่ผ่านกระบวนการ USST ทนต่อแรงกวนมากขึน อุณหภูมิ 300 ถึง 350
องศาเซลเซียส สามารถเพิ่มความสามารถการต้านอนุมูลอิสระและท้าให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ทังหมด
เพิ่มมากขึน การใช้เทคโนโลยีไอน้าร้อนยวดยิ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพของข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ด้านสมบัติการต้าน
อนุมูลอิสระได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระสูงทังยังมีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์และสารเคมี
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การผลิตแป้งข้าวสังข์หยดดัดแปรโดยวิธีการย่อยสลาย
Production of Sangyod Rice Flour by Hydrolysis Treatment
พัทธ์ธดิ า เพชรศร1* เพ็ญขวัญ ชมปรีดา1 และ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์1
Phatthida Petchsorn1*, Penkwan Chompreeda1 and Vichai Haruthaithanasan1

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแป้งข้าวสังข์หยดดัดแปรโดยวิธีการย่อยสลาย โดยให้ได้ ค่าสมมูล
เด็กซ์โตรส (DE) ใกล้เคียงกับมอลโตเด็กซ์ตรินการค้าที่ DE 10-12 เพื่อนาไปใช้เป็นสารทดแทนไขมัน โดยศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลาย โดยการจัดการทดลองแบบแฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มอย่าง
สมบูรณ์ ศึกษา 2 ปัจจัย คือ ความเข้มข้นของเอนไซม์ที่ 2 ระดับ (ร้อยละ 0.025 และ 0.050 ต่อน้าหนักแป้งแห้ง)
และ เวลาการย่อยสลาย 4 ระดับ (15, 30, 45 และ 60 นาที) คัดเลือกสภาวะที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาวะที่ให้ค่า DE 10-12 นาค่าทางสถิติที่แตกต่างมาวิเคราะห์ผลโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง พบว่า ช่วงสภาวะที่
เหมาะสมต่อการย่อยสลาย คือ ความเข้มข้นของเอนไซม์ ร้อยละ 0.025 - 0.050 (w/w) และเวลาการย่อยสลาย
23 – 57 นาที สุดท้ายศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทาแห้งโดยใช้เครื่องทาแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ โดยศึกษาที่
อุณหภูมิ 3 ระดับ (110, 120 และ 130◦C) พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 120 ◦C เนื่องจากความชื้นของแป้ง
ข้าวสังข์หยดดัดแปรที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด จึงเลือกสภาวะที่เหมาะสม คือ ความเข้มข้นของเอนไซม์
ที่ร้อยละ 0.038, เวลา 38 นาที และทาแห้งที่ 120 ◦C ทาการขยายกาลังการผลิต พบว่าค่า DE จากการผลิตมี
ค่าสูงกว่าค่า DE ที่คานวณจากสมการพื้นผิวตอบสนอง ค่าคุณภาพของแป้งข้าวสังข์หยดดัดแปรที่ได้ มีดังนี้
น้าตาลรีดิวซ์ ร้อยละ 7.64, น้าตาลทั้งหมด ร้อยละ 68.02, DE 11.23, ค่าสี L* 74.53, a* 5.72, b* 10.09, ค่าวอ
เตอร์แอคทิวิตี้ 0.30 และ ความชื้น ร้อยละ 3.85

ABSTRACT
The objective of this study was produced the Modified Sangyod Rice Flour (MSRF) by
hydrolysis treatment. Determination similar to the commercial maltodextrin DE 10-12 to be used as a
fat replacer. First, the study optimum hydrolysis condition was investigated used factorial experiment
in CRD,consider 2 factors : enzyme concentration 2 levels (0.025 and 0.050 %(w/dry substrate)) and
hydrolysis time 4 levels (15, 30, 45 and 60 minutes). The result used RSM to analyze. This should be
the criteria for selecting the optimum condition was dextrose equivalent (DE) similar to commercial
maltodextrin (DE 10 - 12). The optimum hydrolysis condition was enzyme concentration 0.025 - 0.050
% (w/dry substrate)) and hydrolysis time 23 – 57 minutes. Therefore the study optimum drying
temperature used twin screw drum drier 3 levels (110, 120 and 130 °C). The result showed optimum
drying temperature 120 °C because the moisture content below standard. Finally, selected the
optimum condition was the enzyme concentration 0.038 %, 38 minutes and the drying temperature
120 °C to expand scale production. The quality of MSRF had reducing sugar 7.64 %, total sugar
68.02 %, DE 11.23, color L* 74.53, a* 5.72, b* 10.09, water activity 0.30and moisture content 3.85 %
Key Words: Modified Sangyod Rice Flour, Dextrose Equivalent, Hydrolysis
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คานา
การดัดแปรแป้งเป็นการนาแป้งดิบมาเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพจากเดิม เพื่อให้มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมต่อการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี หนึ่งในนั้น คือ การย่อยสลาย
(Hydrolysis)โดยการใช้เอนไซม์หรือกรด เพื่อย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้าตาลโมเลกุลเล็ก ได้ผลิตภัณฑ์
เช่น มอลโตเด็กซ์ตริน (Maltodextrin) (กล้าณรงค์และเกื้อกูล, 2550) ซึ่งสามารถใช้เป็นสารทดแทนไขมันใน
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ โดยคุณสมบัติขึ้นอยู่กับค่าสมมูลเด็กซ์โตรส (DE) การผลิตมอลโตเด็กซ์ตรินนั้นสามารถผลิต
ได้จากแป้งหลายชนิด การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดัดแปรแป้งให้มี
คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับมอลโตเด็กซ์ตรินทางการค้า DE 10-12 ซึ่งนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เพราะให้เนื้อ
สัมผัสที่นุ่ม เพิ่มความรู้สึกภายในปาก รักษาความชื้น ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความชุ่มฉ่า (The American Dietetic
Association, 2005) โดยนาข้าวพันธุ์สังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง เป็นข้าวอะมิโลสต่า มีเยื่อ
หุ้มเมล็ดสีแดง ซึ่งประกอบด้วยโพลีฟีนอลิก (Polyphenolic compound) จานวนมาก มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
ออกซิเดชั่นจากธรรมชาติ จึงนามาเป็นวัตถุดิบในการดัดแปรแป้ง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพันธุ์สังข์หยด
และน าไปใช้ ประโยชน์ เป็ นสารทดแทนไขมันในผลิ ตภัณฑ์ เป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กับ ผู้บริ โภคที่ สนใจด้าน
สุขภาพ

อุปกรณ์และวิธีการ
1. วัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ
1.1 แป้งข้าวสังข์หยดเตรียมจากข้าวสังข์หยดเต็มเมล็ด นามาคัดสิ่งปนเปื้อนออก แล้วนามาบดด้วย
เครื่อง Pin Mill ร่อนผ่านตะแกรงความละเอียด 120 เมช บรรจุในถุงพลาสติก Polyethylene เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
-18 องศาเซลเซียส
1.2 เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลส BAN® 480 L มีแอคทิวิตี 480 KNU ต่อกรัม (Batch: ADN044015, Novo
Nordisk, Denmark) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company
Limited. ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens.
1.3 มอลโตเด็กซ์ตรินทางการค้า DE 10-12 จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ด จากัด
2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายแป้งข้าวสังข์หยด
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายแป้งข้าวสังข์หยด โดยการจัดการทดลองแบบแฟคทอเรียลใน
แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยสลาย 2 ปัจจัย คือ ความเข้มข้นของ
เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลสที่ 2 ระดับ คือ ร้อยละ 0.020 และ 0.050 %(w/ dry substrate) และระยะเวลาการย่อย
สลาย 4 ระดับ คือ 15, 30, 45 และ60 นาที โดยเริ่มจากการเตรียมสารละลายแป้งข้าวสังข์หยดความเข้มข้นร้อย
ละ 35 (w/ w) ปรับ pH ให้ได้ 6.5 โดยใช้ 0.5 N NaOH เติมเอนไซม์แอลฟา-อะมิเลสตามความเข้มข้นที่ต้องการ
ศึกษา บ่มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส โดยกวนตลอดเวลา บ่มไว้ตามเวลาที่ กาหนด
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เมื่อครบเวลานาตัวอย่างขึ้นมาแช่ น้าแข็งทันทีเพื่อหยุดปฏิกิริยา แล้วต้มในน้าเดือดให้ได้อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที นามาวิเคราะห์ค่าคุณภาพ ดังนี้
2.1 ปริมาณน้าตาลรีดิวซิ่ง (Somogyi, 1944) วิเคราะห์โดยการเตรียมสารละลายตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร
เติม Alkaline Reagent 1 มิลลิลิตร ต้มในน้าเดือด 15 นาที เมื่อครบเวลา นาขึ้นมาแช่น้าแข็งทันที แล้วเติม
สารละลาย Nelson Reagent 1 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน นาไปวัดค่า
ดูดกลืนแสงที่ 520 nm
2.2 ปริมาณน้าตาลทั้งหมด (Dubois et al., 1956) วิเคราะห์โดยการเตรียมสารละลายตัวอย่าง
1 มิลลิลิตร เติมสารละลายฟีนอลร้อยละ 5 จานวน 1 มิลลิลิตร แล้วเติมกรดซัลฟูริก 5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน
ตั้งทิ้งไว้ 30 นาทีนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 485 nm
2.3 ค่า DE คานวณจาก ปริมาณน้าตาลรีดิวซิ่ง
X 100
ปริมาณน้าตาลทั้งหมด
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนโดยวิธี One - way Analysis of Variance โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS (Thailand) Co., Ltd. Version 12.0 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT
(Duncan’s Multiple Rang Test) (อนุวัตร, 2549) และนาค่าที่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติมาวิเคราะห์โดย
วิธีการพื้นผิวตอบสนอง เพื่อคัดเลือกสภาวะย่อยสลายที่เหมาะสม (ดวงกมล, 2551)
พิจารณาสมการที่มีระดับความเชื่อมั่น มากกว่าร้อยละ 95 นามาสร้ างกราฟคอนทัวร์ของปริมาณ
น้าตาลรี ดิวซิ่ ง ปริ มาณน้ าตาลทั้ งหมด และค่าสมมูล เด็กซ์ โตรส (DE) เพื่ อคัดเลื อกสภาวะที่เหมาะสมโดย
พิจารณาจากค่าสมมูลเด็กซ์โตรส (DE) ในช่วงเดียวกันกับมอลโตเด็กซ์ตรินการค้าที่ DE 10-12
3. การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทาแห้งแป้งข้าวพันธุ์สังข์หยดดัดแปร
นาตัวอย่างที่ได้จ ากการคัดเลือกสภาวะการย่อยสลายที่เหมาะสม มาศึกษาอุณ หภูมิก ารทาแห้ง ที่
เหมาะสมโดยใช้เครื่องทาแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ โดยควบคุมระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง 0.15 เซนติเมตร ความเร็ว
รอบของลูกกลิ้ง 1.05 นาที/รอบ ศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อการทาแห้ง 3 ระดับ คือ 110, 120 และ 130 องศา
เซลเซียส นามาวิเคราะห์ค่าคุณภาพ ดังนี้
- ความชื้น (AOAC, 2000) วิเคราะห์โดยการชั่งตัวอย่างให้ได้น้าหนักแน่นอนประมาณ 2 กรัม ใส่ในจาน
อะลูมิเนียมที่ทราบน้าหนักแน่นอน แล้ว นาไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 100-105 องศาเซลเซียส จนน้าหนัก
คงที่
- ค่าวอเตอร์แอคทิวิตดี้ ้วยเครื่อง AQUA Lab (รุ่น CX3TE, Decagon Drivce, USA )
- ค่าสีระบบ CIE Lab ด้วยเครื่อง Spectrophotometer (รุ่น CM3500d, Minolta CO., Ltd, Japan)
วัดค่าแสงสะท้อน โดยใส่ตัวอย่างลงใน petri dish ใช้แหล่งกาเนิดแสง D65 มุมสังเกตการณ์ 10 องศา
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- ปริมาณน้าตาลรีดิวซิ่ง ตามข้อ 2.1
- ปริมาณน้าตาลทั้งหมด ตามข้อ 2.2
- ค่า DE ตามข้อ 2.3
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนโดยวิธี One - way Analysis of Variance และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple Rang Test) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
(Thailand) Co., Ltd. Version 12.0
4. การศึกษาค่าคุณภาพของแป้งข้าวสังข์หยดดัดแปร
คัดเลือกสภาวะการย่อยสลายและอุณหภูมิการทาแห้งที่เหมาะสม เพื่อนาไปใช้ขยายกาลังการผลิตเป็น
2 กิโลกรัม วัดค่าคุณภาพแป้งข้าวสังข์หยดดัดแปร ดังนี้
- ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ด้วยเครื่อง AQUA Lab (รุ่น CX3TE, Decagon Drivce, USA)
- ค่าสีระบบ CIE Lab ด้วยเครื่อง Spectrophotometer (รุ่น CM3500d, Minolta CO., Ltd, Japan)
วัดค่าแสงสะท้อน โดยใส่ตัวอย่างลงใน petri dish ใช้แหล่งกาเนิดแสง D65 มุมสังเกตการณ์ 10 องศา
- ปริมาณน้าตาลรีดิวซิ่ง ตามข้อ 2.1
- ปริมาณน้าตาลทั้งหมด ตามข้อ 2.2
- ค่า DE ตามข้อ 2.3

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ผลของการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายแป้งข้าวสังข์หยด
การเตรียมสารละลายน้าแป้งข้าวสังข์หยดก่อนนาไปศึกษา พบว่าความเข้มข้นร้อยละ 35 (w/ w) มี
ความเหมาะสม เนื่องจากเมื่อให้ความร้อนระหว่างกระบวน การย่อยสลาย โมเลกุลแป้งในสารละลายจะมีการดูด
ซับน้าและพองตัว ทาให้เกิดความหนืดมากขึ้น ทาให้การกวนสารละลายน้าแป้งเพื่อให้เอนไซม์ทางาน ส่งผลต่อ
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ซิ่ง ปริมาณน้าตาลทั้งหมด และค่า DE ซึ่งความเข้มข้นของสารละลายน้าแป้งร้อยละ 40
(w/ w) ขึ้นไป ในระหว่างการให้ความร้อนระหว่างกระบวนการผลิตมีความหนืดมาก บางส่วนจับเป็นก้อนแข็ง ไม่
สามารถกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องลดความเข้มข้นของสารละลายน้าแป้ง พบว่าความเข้มข้น
ตั้งแต่ร้อยละ 35 (w/ w) ลงมา ในระหว่างการให้ความร้อนระหว่างกระบวนการผลิต มีความหนืดที่สามารถกวน
สารละลายได้อย่างสม่าเสมอ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย แต่เมื่อหลังจากกระบวนการผลิตพบว่ามีความ
หนืดต่าลง เนื่องจากเอนไซม์แอลฟา-อะมิเลส ทาหน้าที่ตัดพั นธะแอลฟา 1,4 ในโมเลกุลแป้ง จึงทาให้ความ
หนืดลดลง (กล้าณรงค์และเกื้อกูล, 2550) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการนาไปทาแห้งด้วยเครื่องทาแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
ต้องมีความหนืดเพียงพอที่จะสามารถจะติดบนผิวลูกกลิ้งได้ ซึ่งสารละลายน้าแป้งความเข้มข้นร้อยละ 35 (w/ w)
ติดบนผิวลูกกลิ้งได้ดีและให้ปริมาณผลผลิตมากกว่า เมื่อเทียบสารละลายความเข้มข้นต่ากว่าร้อยละ 35 (w/ w)
จึงเลือกความเข้มข้นของสารละลายนี้เพื่อใช้ศึกษาต่อไป
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จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายแป้งข้าวสังข์หยด พบว่าความเข้มข้นของเอนไซม์
และเวลาในการย่อยสลาย มีผลต่อปริมาณน้าตาลรีดิวซ์และปริมาณน้าตาลทั้งหมด (p≤0.05) โดยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยสลาย (Table 1) แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
น้าตาลรีดิวซ์และปริมาณน้าตาลทั้งหมดไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของเวลา เนื่องจากในช่วงแรกของการย่อย
สลาย เอนไซม์จะสามารถเข้าไปย่อยในโมเลกุลของแป้งได้อย่างรวดเร็วจึงทาให้ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์และปริมาณ
น้าตาลทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อย่อยไปจนเกิดน้าตาลรีดิวซ์ซิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรบกวนการทางานของ
เอนไซม์ เอนไซม์จึงทางานได้ช้าลงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีย์ (2539)
Table 1 Reducing sugar % (dry basis), total sugar % (dry basis) and DE of MSRF and commercial
maltodextrin
Condition

Reducing sugar

Total sugar

Enzyme% (w/ dry substrate) /Time(minutes)

% (dry basis)

% (dry basis)

0.025/ 15
4.32 ± 0.08 g
0.025/ 30
5.24 ± 0.14 f
0.025/ 45
8.02 ± 0.04 c
0.025/ 60
8.72 ± 0.13 b
0.050/ 15
5.56 ± 0.11 e
0.050/ 30
7.32 ± 0.03 d
0.050/ 45
9.11 ± 0.06 a
0.050/ 60
8.92 ± 0.01 a
Note a – g Means are significantly different (p≤0.05)

63.56 ± 0.08 g
65.06 ± 0.23 f
66.93 ± 0.04 c
67.49 ± 0.76 b
66.02 ± 0.04 e
66.51 ± 0.15 d
68.83 ± 0.04 a
69.67 ± 0.34 b

DE
6.79 ± 0.11f
8.03 ± 0.16e
10.63 ± 0.05c
11.61 ± 0.28b
8.40 ± 0.09d
10.89 ± 0.11c
13.05 ± 0.21a
12.96 ± 0.04a

เมื่อนาข้อมูลค่าปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ซิ่ง ปริมาณน้าตาลทั้งหมด และ DE ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
มาวิเคราะห์โดยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง (Table 2) จากนั้นนาสมการมาสร้างแผนภาพคอนทัวร์ของปริมาณ
น้าตาลรีดิวซิ่ง ปริมาณน้าตาลทั้งหมด (Figure 1 a และ b) ต่อความเข้มข้นเอนไซม์และเวลา และค่า DE ต่อ
ความเข้มข้นเอนไซม์และเวลา เลือกช่วงสภาวะการย่อยสลายที่เหมาะสมจากที่ให้ค่าสมมูลเด็กซ์โตรส DE 10-12
(Figure 2) ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับกับมอลโตเด็กซ์ตรินการค้า พบว่าสภาวะการย่อยสลายที่เหมาะสมจากการศึกษา
คือ ความเข้มข้นของเอนไซม์ ร้อยละ 0.025- 0.050 (w/ substrate) เวลา 23-57 นาที จึงคัดเลือกสภาวะที่
เหมาะสมต่อการย่อยสลาย 5 สภาวะที่อยู่ในช่วงที่เลือกจากแผนภาพคอนทัวร์ คือ ความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ
0.025 (w/w) เวลา 48 นาที ความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ 0.038 (w/w) เวลา 30, 40 และ 48 นาที ตามลาดับ
และความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ 0.050 (w/w) เวลา 30 นาที เพื่อนาไปศึกษาในขั้นต่อไป
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Table 2 The predictive regression models for reducing sugar content % (dry basis), total sugar
content % (dry basis)and DE of MSRF
Predictive model
reducing sugar content = 2.0619 + 0.0829 x1 + 56.1500 x2
total sugar content = 60.3925 + 0.0898 x1 + 79.9000 x2
DE = 3.9842 + 0.1105 x1 + 72.3525 + x2

R2

Model significance

0.897
0.868
0.896

0.000
0.000
0.000

Note x1 = time (minute)

0.055

0.050

0.050

0.045

0.045

0.040
0.035

>10
<10

0.030

Enz y me% (w/w)

0.055

<9
0.025

<8

10

>71
0.040

<71
<70

0.035

<69
<68

0.030

<67
0.025

<66

<7

0.020
20

30

40

50

60

70

<6

<65

0.020
10

<5

20

30

40

50

60

70

Time (Min)

(a : reducing sugar content)

(b : total sugar content)

Figure 1 Contour plot between hydrolysis time and volume of enzyme to reducing sugar content %
(dry basis) (a); total sugar % (dry basis)
0.055
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0.045
0.040
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0.035
0.030
>14
0.025

<14
<12

0.020
10

20

30

40

50

60
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Figure 2 Contour plot between hydrolysis time and volume of enzyme to DE
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2. ผลของการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทาแห้งแป้งข้าวพันธุ์สังข์หยดดัดแปร
แป้งข้าวพันธุ์สังข์หยดที่ผ่านการย่อยสลายในสภาวะที่คัดเลือกทั้ง 5 สภาวะ นาไปทาแห้งด้วยเครื่องทา
แห้ งแบบลู ก กลิ้ งคู่ พบว่าที่อุณ หภู มิ 110 องศาเซลเซีย ส แป้งข้าวพัน ธุ์ สังข์ หยดดัดแปรยังมีลั ก ษณะเปี ย ก
บางส่วน หลุดร่อนออกจากผิวหน้าลูกกลิ้งได้ค่อนข้างยาก มีลักษณะเป็นแผ่นเล็ก ๆ และบางส่วนหลุดออกมา
เป็นก้อนเหนียวแข็ง ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส แป้งข้าวสังข์ พันธุ์หยดดัดแปรมีลักษณะแห้ง หลุดร่อนออก
จากผิวหน้าลูกกลิ้งได้ค่อนข้างดี มีลักษณะเป็นผงละเอียดโดยส่วนมากและมีส่วนน้อยหลุดเป็นแผ่นเล็ก ๆ และที่
อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส แป้งข้าวพันธุ์สังข์หยดดัดแปรมีลักษณะแห้ง หลุดร่อนออกจากผิวหน้าลูกกลิ้งได้
พอสมควร และมีบางส่วนที่ไหม้ติดผิวลูกกลิ้ง ส่วนที่หลุดร่อนออกมามีลักษณะเป็นผงละเอียด จากผลที่ได้จึง
คัดเลือกแป้งข้าวพันธุ์สังข์หยดดัดแปรที่ผ่านการทาแห้งที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส มาวิเคราะห์ค่าคุณภาพ
พบว่าความชื้นของแป้งข้าวพันธุ์สังข์หยดดัดแปรทั้ง 5 สภาวะ ต่ากว่า 13 % ตามมาตรฐานที่กาหนด (มอก.
1073, 2535) ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ซิ่ง และปริมาณน้าตาลทั้งหมดมีปริมาณสูงกว่าค่าที่คานวณได้จากสมการ
พื้นผิวตอบสนองเล็กน้อย (Table 3) โดยทุกสภาวะมีค่าสมมูลเด็กซ์โตรส (DE) อยู่ในช่วงที่ต้องการ (DE 10 -12)
ยกเว้นที่สภาวะความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ0.038 (w/ dry substrate) เวลา 48 นาที และความเข้มข้นเอนไซม์
ร้อยละ0.038 (w/ dry substrate) เวลา 48 นาที ให้ค่า DE 12.05 และ 12.81 ตามลาดับ สูงกว่าช่วง DE
ที่ต้องการ จึงเลือกสภาวะความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ0.038 (w/ dry substrate) เวลา 30 นาที เนื่องจากต้นทุน
การผลิตถูกกว่า ไปทาการขยายกาลังการผลิตต่อไป
Table 3 Characterization of MSRF 5 conditions after drying using twin screw drum drier at 120 °C
Condition
Enzyme% (w/ dry substrate) /
Time(minutes)

Moisture

Water activity Reducing sugar

Total sugar

DE

0.025/ 48

2.57 ± 0.03b 0.17 ± 0.00bc

7.95 ± 0.06b

66.70 ± 0.17b 11.91±0.05b

0.038 / 30

3.26 ± 0.04a

0.19 ± 0.00a

7.62 ± 0.04c

67.70 ± 0.61a 11.25± 0.05d

0.038 / 40

2.54 ± 0.05b

0.18 ± 0.00b

8.01 ± 0.03b

66.47 ± 0.05b 12.05± 0.04b

0.038 / 48

2.55 ± 0.03b

0.17 ± 0.00c

8.54 ± 0.06a

66.69 ± 0.12b 12.81± 0.06a

0.050 / 30

2.53 ± 0.04b

0.18 ± 0.00b

7.92 ± 0.03b

66.39 ± 0.08b 11.94 ±0.03c

bc

Note a – c Means are significantly different (p≤0.05)
3. การศึกษาค่าคุณภาพของแป้งข้าวสังข์หยดดัดแปร
จากการขยายกาลังการผลิตเป็น 2 กิโลกรั ม โดยใช้สภาวะการย่ อยสลาย คือความเข้มข้น เอนไซม์
ร้อยละ 0.038 (w/ dry substrate) เวลา 30 นาที และอุณหภูมิการทาแห้ง120 องศาเซลเซียส พบว่า ค่าคุณภาพ
ของแป้งข้าวสังข์หยดดัดแปรที่ได้ มีดังนี้ น้าตาลรีดิวซ์ ร้อยละ 7.64, น้าตาลทั้งหมด ร้อยละ 68.02, DE 11.23,
ค่าสี L* 74.53, a* 5.72, b* 10.09, ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ 0.30 และ ความชื้น ร้อยละ 3.85
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สรุป
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแป้ง ข้าวสังข์หยดดัดแปรเพื่อให้ได้ค่า DE 10-12 คือ เตรียมสารละลาย
ความเข้มข้นร้อยละ 35 (w/ w) ทาการย่อยสลายที่สภาวะความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ 0.038 (w/ dry substrate)
เวลา 30 นาที และนาไปทาแห้งที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส พบว่า ค่าคุณภาพของแป้งข้าวสังข์หยดดัดแปรที่
ได้ มีดังนี้ น้าตาลรีดิวซ์ ร้อยละ 7.64, น้าตาลทั้งหมด ร้อยละ 68.02, DE 11.23, ค่าสี L* 74.53, a* 5.72, b*
10.09, ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ 0.30 และ ความชื้น ร้อยละ 3.85
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Effect of replacing wheat flour with germinated brown rice flour on the quality of cookies
Sukhontha Sukhonthara1*

ABSTRACT
The objective of this study was to determine the effect of replacing wheat flour with
germinated brown rice on quality of cookies. The replacement of wheat flour with germinated brown
rice (GBR) flour at the levels of 0 (control), 25, 50, 75 and 100% by weight of whole wheat flour was
carried out. The L*, a* and b* value, texture (hardness and crispness) and sensory evaluation (color,
flavour and overall preferences) of cookies at 25% GRB flour were no significantly difference compare
with control (cookies with whole wheat flour) (p>0.05). Consumer test were conducted by 100
consumers in Phetchaburi province and the data showed that cookies at 25% GRB flour had higher
sensory score than that of commercial cookie (p≤0.05).

Key Words: germinated brown rice, cookie, sensory, texture analysis, quality
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INTRODUCTION
Rice is consumed by over half the world’s population, Ninety percent of which is in Asia
(Nokkoull and Wichitparp, 2013). The major rice growing countries are Thailand, China, India,
Indonesia, Bangladesh, Burma, Vietnam, Japan and the Philippines (Wanyo et al., 2009). Brown rice
(Oryza sativa L.) has higher nutritional components especially dietary fibre, vitamins, phenolic
compounds and antioxidants than ordinary white rice grain (Pitiwiwattanakul et al., 2011). Germinated
brown rice (GBR) is increasing in popularity due to increased awareness of its health benefits - mainly
the amplified levels of GABA (Kaosa-ard and Songsermpong, 2012). GABA is a neurotransmitter in
the brain and spinal cord of mammals, and induces hypotensive, diuretic, and tranquillizing effects
(Karladeea and Suriyong, 2012). Cookies are snacks which are widely consumed all over the world
especially by children (Madukwe et al., 2013). They are mainly prepared with wheat flour of which
gluten, the major protein constituent of Wheat flour, is considered to be responsible for Celiac
disease. Rice flour is considerably lower protein content compared with wheat flour and does not
contain gluten (Wanyo et al., 2009). Therefore, substitution of wheat flour with GBR flour from local
brown rice grains (Phetchaburi 1 brown rice) in cookies will increase the nutrition value and also
provide health benefits to consumers. This attempt was made to produce better value adding to GBR
flour and develop hearty cookie for individual suffering from gluten allergy.

MATERIALS AND METHODS
Preparation of GBR
Local brown rice grains (Phetchaburi 1 brown rice) cultivated in Phetchaburi Thailand were
washed in tap water and drained. The grains were soaked in cold clean tap water in the ratio of 1:3
(grain to water) for 6 hrs. After soaking, the grains were placed on moist filter paper in covered glass
dishes and kept at room temperature in the dark for 24 hrs. GBR was dried with a tray dryer at 50oC
until moisture content was less than 13%. The grains were milled (wet-milling process) into flour,
sieved (70 mesh screen) and packaged in labeled air-tight polythene bag for use.
Cookie preparation
The wheat flours were blended with GBR at ratios of 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100
(wheat flour to GBR flour). The basic ingredients used were 240 g of flour blend, 20 g vegetable
shortening, 180 g of butter, 120 g of granulated cane sugar, 90 g of egg, 3 g of salt, and 3 g of yeast
powder. Cookies prepared with 100% wheat flour defined as the control. Cookie was prepared by
mixing shortening, butter and granulated cane sugar by mixer (LNK 530, Kluay Num Thai Co., Ltd,
Thailand), followed by the addition of egg, salt, yeast powder. The flour was added to the batter and
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mixed to a homogenous mass. Cookies were shaped by hand into flattened balls and baked in a
baking oven for 18 min at 170ºC. The prepared cookies were cooled at room temperature (30±2°C)
and packed in sealed polypropylene plastic bags for further quality evaluation. The physical
properties including color and texture were determined. The color values of the samples were
measured by Colorimetric Spectrophotometer (Hunter Lab, ColorFlex). The texture profile (hardness
and crispness) was performed by using a TA-XT plus Texture Analyzer (Ltd in Godalming, Surrey
UK). The test speed was set at 0.5 mm/sec with 50% deformation using a 2mm diameter cylinder
stainless probe. Sensory properties of cookies were tested on the basis of color, flavour, taste, texture
and overall preferences with 5-point hedonic rating scales by 30 untrained panelists.
Chemical analysis
The moisture, protein, fat and ash content of cookies were determined using AOAC (2012)
method. Total carbohydrate, Total calories and calories from fat were obtained by calculation using
AOAC (2005).
Consumer evaluation
The selected cookies were compared with commercial cookies sold at Namphet shop in
Phetchaburi market by conducting the sensory acceptance/ preference in terms of color, taste, flavor,
texture and overall liking score with 5-point hedonic scale using 100 consumers in Phetchaburi
province.
Statistical analysis
Three replications of each experiment were performed. All data were analyzed and tested by
one-way analysis of variance. Significant difference (p≤ 0.05) among various treatments was
detected by using Duncan's multiple range tests.

RESULTS AND DISCUSSION
Effect of germinated brown rice flour on quality of cookies
The colors and physical characteristic of cookies substituted of wheat flour with GBR flour are
shown in Figure 1 and Table 1, respectively. The results indicated that increasing GBR flour in cookies
resulted in decreasing L* value. L* is the luminosity, a* is the position on the green (-) to red (+) axis, and
b* is the position on the blue (-) to yellow (+) axis (Girelli et al., 2004). The L* and b* value of cookies at
25%, 75% and 100% GRB flour were similar to cookies at 0% GRB flour (control). The a* values of cookies
substituted of wheat flour with GBR flour were not different (p>0.05). For cookies at 50% GRB flour, the b*
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value was significantly higher than others (p≤0.05). For texture qualities of cookies, increasing GBR flour
in cookies resulted in decreasing hardness and crispness. Hardness is important when discussing food
texture, which the lower hardness value indicates a softer texture of the product (Jangchud et al., 2004).
Crispness is related to the ease of fracture or factorability brittleness of a structure (Tunick, et al., 2013).
The hardness of the cookies varied from 0.45 to 0.10 N and the crispness varied from 58.90 to 29.38 N.
The hardness value of cookies at 25% was similar to control (p>0.05) but significantly higher than others
(p≤0.05), while the crispness value of cookies at 25% GRB flour was significantly lower than control
(p≤0.05) but significantly higher than others (p≤0.05). The hardness and crispiness decrease when
increase %GRB might be due to cracks formed with the addition of gluten free GBR (Islam et al., 2012).
Quintero-Fuentes et al. (1999) studied the effects of rice flours on the texture of baked corn and tortilla
chips and found that waxy rice changed the texture of baked chips which reduced peak force and work,
produced more friable, breakable baked corn and tortilla chips.

Figure 1 Cookies at difference substitution wheat flour with GBR flour.
(1) = cookies at 0% GRB flour (control), (2) = cookies at 25% GRB flour,
(3) = cookies at 50% GRB flour, (4) = cookies at 75% GRB flour,
(5) = cookies at 100% GRB flour
Table 1 Physical characteristic of cookies at difference of substituted wheat flour with GBR flour
GBR flour
Color value
Texture
substitution (%)
L*
a*
b*
Hardness
Crispness
(kg/mm2)
(N.sec)
0 (control)
71.60±0.53ab 0.73±0.51a 25.43±0.67b
58.90±1.80a
0.45±0.023a
25
70.33±1.48b 0.73±0.29a 24.47±0.67b
0.44±0.015a
46.64±1.22b
50
73.20±0.36a 1.13±0.25a 27.53±0.95a
0.24±0.012b
34.71±1.06c
75
70.07±1.40b 1.40±0.82a 25.67±0.12b
0.17±0.023c
31.57±1.07d
100
69.63±1.36b 1.30±0.87a 25.73±1.01b
0.10±0.013d
29.38±0.23e
Means in rows followed by different letter superscripts are significantly different (p≤0.05).
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The sensory score for colour, flavour, taste, texture and overall preferences of cookies are
shown in Table 2. Colour, flavour and overall preferences of cookies at 25% GRB flour were no
significantly difference compare with control (p>0.05) but significantly higher than others (p≤0.05).
Control recorded the highest overall performance score compared to the other samples. In this study,
the optimal wheat flour to GBR ratio was 75:25. This result was similar to Islam et al. (2012),
Norhidayah et al. (2014) and Hossain et al. (2014). Islam et al. (2012) studied the quality and
acceptability of biscuits prepared with the incorporation of brown rice flour in to the various
proportions of wheat flour and found that control biscuits (0% brown rice flour) secured the highest
score for color, flavor, texture and overall acceptability, which is followed by biscuits containing 5, 10,
15 and 20% brown rice flour. Norhidayah et al. (2014) studied the textural and sensorial properties of
the cookies prepared by partial substitution of wheat flour with two types of unripe banana flour and
found that the substitution of 25% of Tanduk banana flour showed the highest mean score in overall
acceptability compared to all treated samples. Hossain et al. (2014) reported that bread
supplemented with jackfruit seed flour at a ratio of 75:25 (wheat flour to jackfruit seed flour) was most
acceptable in terms of nutritional value and overall acceptability compared to the control and other
samples.
Table 2 Sensory attributes of cookies at difference of substituted wheat flour with GBR flour
GBR flour
Sensory attributes
substitution (%)
Color
Taste
Flavor
Texture
0 (control)
4.43±0.51a
4.63±0.56a
4.50±0.57a
4.63±0.56a
25
4.47±0.51a
4.17±0.70b
4.23±0.57a
4.33±0.48b
50
4.07±0.41b
3.33±0.61c
3.70±0.67b
3.43±0.57c
75
3.93±0.45b
3.31±0.43c
3.17±0.63b
3.20±0.41c
100
3.37±0.87c
2.20±0.71d
2.27±0.89c
2.07±0.74d
Means in rows followed by different letter superscripts are significantly different (p≤0.05).

Overall
acceptance
4.57±0.57a
4.30±0.53a
3.57±0.68b
3.37±0.61b
2.13±0.73c

Nutrient contents in terms of moisture, protein, fat, ash, and carbohydrate of cookies and
cookies at 25% GRB flour are shown in Table 3. The proximate values like moisture, ash and total
calories of cookies at 25% GBR flour were higher than cookie (control). Islam et al. (2012) reported
that the addition of increasing level of brown rice flour (biscuits containing 5, 10 and 15% brown rice
flour) had higher ash, fat, moisture and crude fiber contents, while protein and total carbohydrate
contents found lower in the biscuits. It has been reported that the increased amount of fiber by,
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which might result in the increased moisture retention in the cookies (Chung et al., 2014; Ganorkar
and Jain, 2014). Chung et al., (2014) report that all cookies containing any of the rice flours tested
(white, brown, GBR, or heat-moisture treated GBR) contained the higher moisture contents than the
control cookies prepared with wheat flour alone the cookies became softer as the level of rice flour
increased. They also reported the decrease in hardness with rice flour substitution in cookies could
be attributed to the changes in gluten content and moisture content, which gluten were the major
reason for the increases in softness by increasing the rice flour substitution because the reduction of
gluten in cookie dough by substituting with rice flour resulted in retarding the formation of gluten
matrices contributed to the substantial decrease in hardness. Ganorkar and Jain (2014) observed
that moisture content of roasted flaxseed flour cookies increased as compared with control cookies,
which was attributed to fiber present in flaxseed which has higher moisture retention property. They
also reported the increased level of roasted flaxseed flour (more than 15%) in cookies resulted
gradually decreased the hardness and fracturability.
Table 3 Nutritive value of cookie (control) and cookies at 25% GBR flour
Nutritive value
cookie (control)
cookies at 25% GBR flour
Moisture, %
2.33
3.08
Protein, %
6.38
5.91
Fat, %
31.22
30.65
Ash, %
1.54
1.62
Total carbohydrate, %
58.53
58.74
(by difference; include crude fiber)
Total calories, Kcal/100 g
540.62
543.45
Calories from fat, Kcal/100 g
280.98
275.85
Consumer acceptance of cookies replacing wheat flour with germinated brown rice flour
The most of consumers were female, age lower than 21 year old, education level mostly were
high school degree, marriage status mostly were single, income level mostly were lower than 5,001
bath per month. The sensory score for color, flavor, taste, texture and overall preferences of cookies
at 25% GRB flour compared to commercial cookies are shown in Table 4. The color, taste, flavor,
texture and overall liking of cookies at 25% GRB flour were significantly higher than commercial
cookies (p≤0.05). Ninety-nine percent of tested consumer accepted and would buy germinated
brown rice cookie.
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Table 4 Sensory attributes of cookies at 25% GBR flour and commercial cookie
Sensory attributes
Color
Taste
Flavor
Texture

Overall
acceptance
4.54±0.54a

cookies at 25% 4.42±0.65a
4.48±0.67a
4.46±0.64a
4.52±0.66a
GRB flour
commercial
3.43±0.67b
3.04±0.64b
2.92±0.63b
2.76±0.54b
2.88±0.46b
cookies
Means in rows followed by different letter superscripts are significantly different (p≤0.05).

CONCLUSION
The obtained results indicated that it is possible to used GBR flour from local brown rice
grains (Phetchaburi 1 brown rice) flour to partially substituted wheat flour and germination could add
more value to Phetchaburi 1 brown rice. The substitution of 25% GBR resulted in cookies with a good
overall acceptability compare to commercial cookies. The nutritious product is beneficial to general
customers as well as those who are health-conscious.
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ผลของการให้ ความร้ อนด้ วยเทคโนโลยีไอนํา้ ร้ อนยวดยิ่งต่ อคุณภาพของรําข้ าว
Effect of Ultra Superheated Steam Technology on Quality of Rice Bran
สุธาสินี บุญมาวัตร1 และวรรณสวัสดิ์ รัฐพิทกั ษ์ สนั ติ1*
Suthasinee Boonmawat1 and Wannasawat Ratphitagsanti1*

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั มีการพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากรํ าข้ าวเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากรํ าข้ าวมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง
เช่น โปรตีน ใยอาหาร วิตามิน และแร่ ธาตุ อย่างไรก็ตามรํ าข้ าวเกิดการเสื่อมเสียคุณภาพและเกิดการหมักได้ ง่าย
ดังนั้นการศึกษาวิธีการทําให้ รําข้ าวคงตัวเป็ นสิ่งสําคัญ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาได้ นานขึ ้น งานวิจยั นี ้ศึกษาผล
ของวิธีการทําให้ รําข้ าวคงตัวโดยเทคโนโลยีการให้ ความร้ อนด้ วยไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของรํ าข้ าว พบว่า
การให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการใช้ ไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งที่อณ
ุ หภูมิ 300°C นาน 5 วินาที เป็ นสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ มี
ปริ มาณความชื ้น ค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี ้ ปริ มาณกรดไขมันอิสระ และค่าเพอร์ ออกไซด์ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตัวอย่างที่ไม่ผ่านกระบวนการ โดยมีค่าเท่ากับ 3.57±0.20%, 0.17±0.01, 2.62±1.44% และ 1.95±0.04
มิลลิกรั มสมมูลเพอร์ ออกไซด์ออกซิเจนต่อนํ ้ามัน 1 กิโลกรั ม ตามลําดับ ซึ่งอาจจะสามารถป้องกันการเกิด
ออกซิเดชันที่เร่ งด้ วยกิจกรรมของเอนไซม์ไลเพสได้ ขึ ้นอยู่กบั อุณหภูมิและเวลาในการให้ ความร้ อน นอกจากนี ้ยัง
เป็ นวิธีที่ใช้ อณ
ุ หภูมิสงู ภายในเวลาอันสั้น ทําให้ รักษาคุณภาพของรํ าข้ าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ CODEX ที่
เหมาะสมต่อการบริ โภคของมนุษย์

ABSTRACT
Recently, the utilization of rice bran has increased dramatically due to its high nutrition such
as protein, dietary fiber, minerals and vitamins. However, rice bran quality is easily degraded by
lipase enzyme. Therefore, it is necessary to determine stabilization methods for rice bran to keep for
longer storage time. The objective of this study was to determine influence of ultra superheated steam
technology (USST) as a stabilization method on quality of rice bran. The results showed that
superheated steam at 300°C for 5 s was the most effective to stabilizing rice bran. Moisture content,
water activity, free fatty acid content and peroxide value were 3.57±0.20%, 0.17±0.01, 2.62±1.44%
and 1.95±0.04 mg Eqv/kg oil, respectively. Superheated steam could prevent oxidation catalyzed by
lipase, depending on temperature and time during heating. Moreover, this stabilizing method
possessed high-temperature and short-time, thus maintaining physical and chemical properties of
rice bran which suitable for human consumption followed CODEX standards.
Key Words: rice bran, superheated steam, stabilization, peroxide value, free fatty acid
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คํานํา
รํ าข้ าว เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการสีข้าว ยังคงมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง แต่เกิดการเสื่อมเสียจาก
การหืนได้ อย่างรวดเร็ วจากกิจกรรมของเอนไซม์ ทําให้ ไม่เหมาะสมต่อการบริ โภคของมนุษย์ จึงนิยมนํามาใช้ เป็ น
อาหารสัตว์ ข้ อจํากัดของการใช้ รําข้ าวคืออายุการเก็บสั้น เนื่องจากมีปริ มาณไขมันสูง (12-23%) ทําให้ เกิดการหืน
จากปฏิกิริยาของเอนไซม์ไลเพสและไลพอกซีจีเนส โดยเอนไซม์ไลเพสจะไฮโดรไลซ์ไตรกลีเซอไรด์ ได้ กรดไขมัน
อิสระ การสลายตัวของไขมันส่งผลให้ เกิดการหืน อัตราการเกิดกรดไขมันอิสระเกิดขึ ้นสูงประมาณ 5-7% ต่อวัน
และมากถึง 70% ต่อเดือน (Malekian et al., 2000) ซึง่ ปริ มาณกรดไขมันอิสระในรํ าข้ าวต้ องตํ่ากว่า 5% (Tao et
al., 1993) และค่าเพอร์ ออกไซด์ต้องตํ่ากว่า 15 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่มนุษย์สามารถบริ โภคได้
(CODEX STAN 210, 1999)
ปั จจุบนั มีการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยให้ รําข้ าวมีอายุการเก็บนานขึ ้น และสามารถใช้ เป็ นส่วนผสมใน
อาหาร เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ขนมปั ง, คุกกี ้, พิซซ่า, เครื่ องดื่ม, นมผง เป็ นต้ น การทําให้ รําข้ าวคงตัว
มีหลายวิธี เช่น การอบแห้ ง, การใช้ ไมโครเวฟ, การทําแห้ งแบบฟลูอิไดซ์เบด, การทําให้ คงตัวด้ วยวิธีทางเคมี, การ
ให้ ความร้ อนแบบโอห์มมิก และเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรู ชนั เป็ นต้ น การให้ ความร้ อนด้ วยไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งเป็ นวิธี
ทางเลือกในการทําให้ รําข้ าวคงตัว โดยการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิไอนํ ้าเหนืออุณหภูมิของไอนํา้ อิ่มตัว โดยไอนํา้
อิ่มตัวจะเปลี่ยนสถานะเป็ นไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่ง ซึ่งสามารถใช้ เป็ นตัวกลางในการอบแห้ งได้ การกระจายไอนํ ้าให้
สมํ่าเสมอในห้ องอบแห้ งสามารถใช้ พดั ลมเป็ นอุปกรณ์ช่วย (สักกมน, 2551)
การให้ ความร้ อนด้ วยไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งช่วยลดการเกิดออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ปฏิกิริยาการเกิดสี
นํ ้าตาลที่เกี่ยวข้ องกับเอนไซม์ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน และการเสื่อมสลายแบบต่างๆ เนื่องจากออกซิเจน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จะแห้ ง มีรูพรุนมาก มีคา่ ความหนาแน่นรวม (bulk density) ตํ่า ในขณะที่คา่ การดูดซึมนํ ้า (water
adsorption) ดีขึ ้น และมีเนื ้อสัมผัสที่กรอบ นอกจากนี ้ยังพบว่าการให้ ความร้ อนด้ วยไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งสามารถลด
การเกิดออกซิเดชันและลดค่าเพอร์ ออกไซด์ทั้งก่อนและหลังการเก็บรักษา
งานวิจยั นี ้ศึกษาสภาวะการให้ ความร้ อนด้ วยเทคโนโลยีไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่ง และผลของวิธีการทําให้ รําข้ าวคง
ตัวต่อคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของรํ าข้ าว

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. วัตถุดบิ และการเตรี ยมวัตถุดบิ
รํ าข้ าวพันธุ์ชยั นาท ได้ จากกระบวนการสีข้าวที่เก็บรักษาข้ าวเปลือกไว้ นาน 18 เดือน รํ าข้ าวถูกร่ อนผ่าน
ตะแกรงร่ อนขนาด 30 เมช เพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอม (ดัดแปลงจาก Bhatnagar et al., 2014) จากนั้นบรรจุรํา
ข้ าวจํานวน 250 กรัม ลงในถุงอะลูมิเนียมฟอยด์ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 °C ในที่มืดจนกว่าจะนําไป
วิเคราะห์ รํ าข้ าวที่ไม่ผา่ นกระบวนการใช้ เป็ นตัวอย่างควบคุม
2. สภาวะของการให้ ความร้ อนด้ วยเทคโนโลยีไอนํา้ ร้ อนยวดยิ่งเปรี ยบเทียบกับวิธีอ่ ืนๆ ที่ทาํ ให้ รําข้ าว
คงตัว
ศึกษาสภาวะการให้ ความร้ อนด้ วยไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งที่อณ
ุ หภูมิ 300°C และ 400°C เป็ นเวลา 0, 1, 3, 5, 6,
7 และ 8 วินาที นํารํ าข้ าวที่ผ่านกระบวนการมาวิเคราะห์คา่ สี, ค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี ้, ความชื ้น, ปริ มาณกรดไขมัน
อิสระ และค่าเพอร์ ออกไซด์ จากนั้นเลือกสภาวะที่ทําให้ รําข้ าวมีความชื ้น, ปริ มาณกรดไขมันอิสระ และค่าเพอร์ 987
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ออกไซด์ตํ่ากว่า 4%, 5% และ 15 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ ออกไซด์ออกซิเจนต่อนํ ้ามัน 1 กิโลกรัม ตามลําดับ (Tao
et al., 1993; CODEX STAN 210, 1999; Malekian et al., 2000) เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการให้ ความ
ร้ อนด้ วยเทคโนโลยีไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งกับวิธีที่ทําให้ รําข้ าวคงตัววิธีอื่นๆ ได้ แก่
1) การใช้ ความร้ อนแห้ ง (dry heating) นํารํ าข้ าวแผ่ในตะแกรงให้ บาง แล้ วนําไปอบด้ วยลมร้ อนในตู้อบ
แห้ งแบบถาดที่อณ
ุ หภูมิ 80°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จนความชื ้นสุดท้ ายไม่เกิน 4% (Kim et al., 2014)
2) การใช้ ความร้ อนชื ้นด้ วยหม้ อนึ่งความดัน ให้ ความร้ อนรํ าข้ าวที่อณ
ุ หภูมิ 121°C เป็ นเวลา 20 นาที ที่
ความดัน 15 psi จากนั้นนําไปอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 80°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง (ดัดแปลงจาก Kim et al., 2014)
หลังจากรํ าข้ าวผ่านกระบวนการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีตา่ งๆ แล้ ว นํารํ าข้ าวมาพักให้ เย็นตัวลงที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เป็ นเวลา 10 นาที บรรจุแบบสุญญากาศในถุงอะลูมิเนียมฟอยด์และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18°C ในที่มืด เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีตอ่ ไป
3. การตรวจสอบคุณภาพของรําข้ าว
3.1 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
วัดค่าสีโดยใช้ เครื่ อง spectrophotometer (Model CM-3500d; Minolta; Japan) ที่แหล่งกําเนิดแสง
D65/10° รายงานค่าสีในระบบ CIE แสดงค่า L* (ค่าความสว่าง), a* (ค่าความเป็ นสีแดง) b* (ค่าความเป็ นสี
เหลือง) และ E* (ค่าความแตกต่างของสีทั้งหมด) โดยค่า E* คํานวณได้ จากสูตร ดังนี ้

4.2 การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
หาปริ มาณความชื ้น โดยนํ ้าหนักแห้ ง ตามวิธี AOAC (2000)
สําหรั บการสกัดนํ า้ มัน นํ ารํ าข้ าวผสมกับเฮกเซนในอัตราส่วน 1:6 โดยใช้ เครื่ องกวนผสม (Stuart
scientific, ss3, UK) ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง นําส่วนผสมไปกรองด้ วยเครื่ องกรองสุญญากาศ จากนั้น
นําสิ่งที่กรองได้ ไปผสมเฮกเซนปริ มาณ 120 มิลลิลิตร เพื่อทําการกรองอีกครั้ง จากนั้นนําส่วนผสมไประเหยด้ วย
เครื่ อง rotary evaporator (Buchi, R-III, Switzerland) ภายใต้ ความดัน และอุณหภูมิ 40°C นํานํ ้ามันรํ าข้ าวที่
สกัดได้ ไปเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ -18°C ในที่มืด เพื่อนําไปตรวจสอบปริ มาณกรดไขมันอิสระ และค่าเพอร์ ออกไซด์
(ดัดแปลงจาก Kim et al., 2014)
การหาปริ มาณกรดไขมันอิสระ ตามวิธี AOCS (1997)
การหาค่าเพอร์ ออกไซด์ ตามวิธี AOCS (1997)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบแบบ One – way Analysis of Variance (ANOVA) ใช้ โปรแกรม SPSS
12.0 (version 12.0; SPSS Inc, Chicago, IL, USA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05 และทดสอบความ
แตกต่างระหว่างสิง่ ทดลองด้ วยวิธี Duncan’s multiple-range test
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ผลและวิจารณ์ การทดลอง
1. สภาวะของการให้ ความร้ อนด้ วยไอนํา้ ร้ อนยวดยิ่ง
รํ าข้ าวที่ผ่านการให้ ความร้อนด้ วยไอนํ ้าร้อนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ 400°C มีผลทําให้ รําข้ าวเกิดการไหม้ มีสี
นํ ้าตาลเข้ ม (ไม่ได้ แสดงข้ อมูล) ส่วนรํ าข้ าวที่ผ่านการให้ ความร้ อนด้ วยไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ 300°C ที่
ระยะเวลาต่างๆ แสดงใน Table 1 พบว่าเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ ้น ทําให้ ค่าความสว่างลดลง แต่ค่าความเป็ นสีแดง
และค่าความเป็ นสีเหลืองเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ที่เวลา 7 และ 8 วินาที มีคา่  E* เพิ่มสูงขึ ้น เมื่อ
ไอนํ ้ามีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าอุณหภูมิอิ่มตัวหรื ออุณหภูมิจดุ เดือดที่ความดันที่กําหนด เกิดการถ่ายเทความร้ อนจากไอ
นํ ้าร้อนยวดยิ่งสู่อาหารและความชื ้นในอาหารจะออกสู่ภายนอกในระหว่างการทําแห้ ง (Karimi, 2010) เมื่อ
ระยะเวลาในการให้ ค วามร้ อนนานขึน้ ปริ ม าณความชื น้ มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่า งรวดเร็ ว ในช่ ว ง 5 วิ น าที แ รก
เนื่องจากเกิดการถ่ายเทความร้ อน สําหรับค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี ้มีแนวโน้ มลดลงในช่วง 3 วินาทีแรก
Table 1 Effect of superheated steam on color values, moisture content and water activity of rice bran
time
Color values
Moisture
Water
activity

E*
(s)
content (%)
L*
a*
b*
0

73.63±0.03a

2.44±0.01f

16.35±0.05f

-

0.57±0.00a

10.96±0.45a

1

66.92±0.04b

5.38±0.03e

22.46±0.06e

3.21±0.02e

0.31±0.00b

10.77±0.41a

3

66.72±0.00c

5.44±0.01d

22.65±0.05d

3.48±0.02d

0.28±0.01c

6.50±0.54b

5

65.84±0.01e

5.65± 0.08c

22.82±0.18c

4.35±0.06c

0.17±0.01d

3.57±0.20c

6

65.90±0.02d

5.69±0.03c

22.89±0.07c

4.34±0.01c

0.16±0.00de

3.06±0.06c

7

61.26±0.02f

8.00±0.07b

25.07±0.09a

9.91±0.03b

0.15±0.01ef

2.68±0.02c

8

58.50±0.04g

8.18±0.05a

23.72±0.04b

11.96±0.03a

0.14±0.00f

2.56±0.08c

a-g

Means within column with different superscripts were significantly different at P<0.05
 E* is the total color differences
เกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการบริ โภคของมนุษย์ กําหนดให้ รําข้ าวมีปริ มาณความชื ้น, ปริ มาณกรดไขมันอิสระ

และค่าเพอร์ ออกไซด์ตํ่ากว่า 4%, 5% และ 15 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ ออกไซด์ออกซิเจนต่อนํ ้ามัน 1 กิโลกรัม
ตามลําดับ จึงสามารถลดการเกิดออกซิเดชันในระหว่างการเก็บรักษาได้ (Tao et al., 1993; CODEX STAN 210,
1999; Malekian et al., 2000) การให้ ความร้ อนยวดยิ่งที่อณ
ุ หภูมิ 300°C ที่ระยะเวลา 5, 6, 7 และ 8 วินาที
ส่งผลให้ ปริ มาณความชื ้น, ปริ มาณกรดไขมันอิสระ และค่าเพอร์ ออกไซด์ อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด ซึง่ สอดคล้ องกับ
การทดลองของจันทร์ สม (2546) ได้ รายงานว่ารํ าข้ าวที่ผ่านการคงสภาพด้ วยความร้ อนจากไมโครเวฟมีความชื ้น
ตํ่ากว่า 5% สามารถทําลายกิจกรรมเอนไซม์ได้ ดี และยังทําให้ กรดไขมันอิสระเพิ่มขึ ้นน้ อยมาก หลังจากเก็บรักษา
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นาน 2 สัปดาห์ ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมสําหรั บการให้ ความร้ อนด้ วยเทคโนโลยีไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งคือสภาวะที่
อุณหภูมิ 300°C นาน 5 วินาที เป็ นสภาวะที่ใช้ ระยะเวลาน้ อยที่สดุ ยังคงรักษาคุณภาพของรํ าข้ าว โดยมีปริ มาณ
ความชื ้น, ค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี ้, ปริ มาณกรดไขมันอิสระ และค่าเพอร์ ออกไซด์เท่ากับ 3.57±0.20%, 0.17±0.01,
2.62±1.44% และ 1.95±0.04 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ ออกไซด์ออกซิเจนต่อนํ ้ามัน 1 กิโลกรัม ตามลําดับ ดังแสดง
ใน Figure 1

Figure 1 Effect of superheated steam treatment times on free fatty acid content and peroxide value at
300°C

2. ประสิทธิภาพของการให้ ความร้ อนด้ วยไอนํา้ ร้ อนยวดยิ่งเปรี ยบเทียบกับวิธีอ่ ืนๆ ที่ทาํ ให้ รําข้ าวคงตัว
วิธีการทําให้ รําข้ าวคงตัวมีผลต่อค่าสีอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ดังแสดงใน Table 2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตัวอย่างควบคุม พบว่ารํ าข้ าวที่ทําให้ คงตัวด้ วยวิธีต่างๆ มีค่าความสว่างลดลง แต่ค่าความเป็ นสีแดง และค่า
ความเป็ นสี เ หลื อ งเพิ่ ม ขึ น้ เนื่ อ งจากเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเมลลาร์ ด โดยเกิ ด ขึ น้ เมื่ อ วัต ถุ ดิ บ อยู่ใ นสภาวะที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื ้น ออกซิเจน และโลหะ จึงทําให้ องค์ประกอบในรํ าข้ าวเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สลายตัว และเกิดปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงสีเป็ นสีเหลืองถึงสีนํ ้าตาล (จันทร์ สม, 2546)
การทําให้ รําข้ าวคงตัวด้ วยวิธีหม้ อนึง่ ความดันมีผลทําให้ คา่  E* สูงที่สดุ เท่ากับ 7.23±0.03 และวิธีอบแห้ งมีผล
ทําให้ ค่า  E* น้ อยที่สดุ เท่ากับ 1.17±0.05 ทุกวิธีที่ทําให้ รําข้ าวคงตัวนั้นมีผลทําให้ ค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี ้และ
ปริ มาณความชื ้นลดลงอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้ ผา่ นกระบวนใดๆ
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Table 2 Color values, water activity and moisture content of rice bran treated by different stabilizing
methods
Stabilizing methods

Color values
L*

a*

b*

 E*

Water

Moisture

activity

content (%)

0.57±0.00a

10.96±0.45a

Untreated

73.63±0.03a 2.44±0.01d

16.35±0.05d

Dry heating

68.75±0.04b 4.95±0.03c

21.28±0.08c

1.17±0.05c 0.13±0.00d

2.63±0.10c

Autoclave with dry

64.40±0.02d 6.89±0.02a

25.39±0.05a

7.23±0.03a 0.23±0.01b

2.04±0.08c

66.28±0.20c 5.54±0.05b

22.73±0.06b

3.48±0.02b 0.17±0.00c

3.57±0.20b

-

heating
Superheated steam
at 300°c 5 s
a-d

Means within column with different superscripts were significantly different at P<0.05

 E* is the total color differences
ปริ มาณกรดไขมันอิสระและค่าเพอร์ ออกไซด์เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของเอนไซม์ไลเพส Figure 2 แสดงผล
ของวิธีการทําให้ รําข้ าวคงตัวต่อปริ มาณกรดไขมันอิสระและค่าเพอร์ ออกไซด์ โดยปริ มาณกรดไขมันอิสระและค่า
เพอร์ ออกไซด์ในตัวอย่างที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการใดๆ มี ค่าสูงที่สุด

เนื่องจากรํ าข้ าวมี ปริ มาณความชื น้ สูง

(10.96±0.45%) ความชื ้นเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในรํ าข้ าว อีกทั้งตัวอย่างรํ าข้ าวไม่ได้ ผ่านการให้ ความ
ร้ อน จึงยังคงมีกิจกรรมของเอนไซม์ไลเพส เมื่อเอนไซม์ไลเพสทําปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์ ทําให้ เกิดกรดไขมัน
อิสระเพิ่มขึ ้น (จันทร์ สม, 2546) ส่วนวิธีการอบแห้ ง การใช้ หม้ อนึง่ ความดัน และการใช้ ไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งมีผลยับยั้ง
ปริ มาณกรดไขมันอิสระและค่าเพอร์ ออกไซด์ การใช้ ไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งทําให้ ปริ มาณกรดไขมันอิสระในรํ าข้ าวมีค่า
น้ อยลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ผ่านกระบวนการ สามารถบ่งชี ้การยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมันได้
และอาจส่งผลให้ ปริ มาณกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ ้นอย่างช้ าๆ ในระหว่างการเก็บรักษา ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมต่อการ
ทําให้ รําข้ าวคงตัวคือวิธีการให้ ความร้ อนด้ วยไอนํา้ ร้ อนยวดยิ่ง เนื่องจากมีค่าสีเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนักเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการใดๆ มีค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี ้ตํ่า ปริ มาณความชื ้น ปริ มาณกรด
ไขมันอิสระ และค่าเพอร์ ออกไซด์อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด และที่สําคัญใช้ เวลาในกระบวนการน้ อยที่สดุ สามารถ
รักษาคุณภาพของรํ าข้ าวไว้ ได้ ดี ประหยัดพลังงาน และยังยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ที่ก่อให้ เกิดการออกซิเดชัน
ของไขมันอีกด้ วย
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Figure 2 Effect of stabilization method on free fatty acid content and peroxide value of treated rice
bran

สรุ ป
รํ าข้ าว เกิดการออกซิเดชันด้ วยเอนไซม์อย่างรวดเร็ ว ทําให้ มีอายุการเก็บรักษาสั้น ผลจากการวิจยั นี ้แสดง
ถึงการเปรี ยบเทียบวิธีการทําให้ รําข้ าวคงตัวด้ วยวิธีหม้ อนึง่ ความดัน การอบแห้ ง และการใช้ ไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่ง มีผล
ยับยั้งปริ มาณกรดไขมันอิสระ ค่าเพอร์ ออกไซด์ และลดปริ มาณความชื ้นให้ อยู่ในเกณฑ์สําหรับการบริ โภคของ
มนุษย์ โดยวิธีการที่ทําให้ รําข้ าวคงตัวที่เหมาะสมคือการให้ ความร้ อนด้ วยไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งที่สภาวะ 300°C นาน
5 วินาที เป็ นสภาวะที่ใช้ ระยะเวลาน้ อยที่สดุ โดยยังคงรักษาคุณภาพของรํ าข้ าว มีปริ มาณความชื ้น, ค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี ้, ปริ มาณกรดไขมันอิสระ และค่าเพอร์ ออกไซด์เท่ากับ 3.57±0.20%, 0.17±0.01, 2.62±1.44% และ
1.95±0.04 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ ออกไซด์ออกซิเจนต่อนํ ้ามัน 1 กิโลกรัม ตามลําดับ กรดไขมันอิสระมีแนวโน้ มที่
เพิ่มขึ ้นอย่างช้ าๆ ในระหว่างการเก็บรักษา การใช้ ไอนํ ้าร้ อนยวดยิ่งเป็ นวิธีที่ใช้ อณ
ุ หภูมิสงู ภายในเวลาสั้น ส่งผล
ให้ สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเพส และยังรักษาคุณภาพทางกายภาพและคุณสมบติทางเคมีของรํ าข้ าว
ให้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน CODEX ที่เหมาะสมกับการนําไปเป็ นส่วนประกอบของอาหารชนิดต่างๆ ต่อไปได้
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สมบัติกายภาพของเส้นใยผักตบชวา สาหรับการปั่นเส้นด้าย O.E. ผสมเส้นใยผักตบชวาและฝ้าย
Physical properties of water hyacinth fiber for O.E. spinning
water hyacinth/cotton fiber blended yarn
จิรชยา บุญญฤทธิ1์ วุฒินันท์ คงทัด1 สุธีรา วิทยากาญจน์1 ชนาพร งามโรจน์1 และ รังสิมา ชลคุป1*
Jirachaya Boonyarit1, Wuttinant Kongtud1, Suteera Witayakran1, Chanaporn Ngamroj1
and Rungsima Chollakup1*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ ศึกษาองค์ประกอบของลาต้นและเส้นใยผักตบชวา เพื่อนามาศึกษาศักยภาพในการผลิต
เส้นด้ายปั่นผสมเส้นใยผั กตบชวาและฝ้ายในอัตราส่วน 50/50 ด้วยระบบ Open-End spinning ระดั บ
ห้องปฏิบัติการ ผลขององค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยหลังการสกัดด้วยเครื่องขูดเส้นใยพบว่ามีปริมาณเซลลูโลส
53.84% ผลของการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นด้วย FTIR พบว่าที่อายุ 6 เดือน เส้นใยมีปริมาณเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลสต่ากว่าที่อายุ 4 เดือน ลักษณะสัณฐานของเส้นใยภายใต้กล้อง SEM พบการรวมกันของกลุ่มเส้นใย ส่วน
การสังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบลักษณะพื้นที่หน้าตัดของเส้นใยผักตบชวามีรูพรุนที่กว้างและมีรูปร่างเป็น
เหลี่ยมมุม การศึกษาสมบัติทางกายภาพพบว่าขนาดเส้นใยมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และมีค่าความ
แข็งแรงและความสามารถในการดูดซับน้ามีแนวโน้มลดลง เมื่อนาเส้นใยผักตบชวามาทดลองปั่นด้ายผสมกับเส้น
ใยฝ้ายในสัดส่วน 50/50 ด้วยระบบ Open End spinning พบว่าเส้นด้ายปั่นผสมมีสมบัติเชิงกลลดลง 35% และ
มีความไม่สม่าเสมอ หนา บาง สูงกว่าด้ายฝ้าย 100% มาก แสดงศักยภาพของการนาเส้นด้ายปั่นผสมผักตบชวา
ในการทาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ และเครื่องประดับตกแต่ง

ABSTRACT
In this study, the compositions of water hyacinth stems and fibers were investigated for
potential as laboratory production of water hyacinth/cotton fiber blended yarn at 50/50 in Open-End
(OE) spinning. Cellulose content of water hyacinth fibers after extraction using decorticated machine
was 53.84%. FTIR spectrum of water hyacinth fibers at 6 months showed low intensity peak of
cellulose and hemicellulose compared to ones at 4 months. Fiber morphology observed by SEM
showed bundle fibers, while fiber morphology observed by microscope showed really wide rumen
and multi-angle surface. Physical properties of fiber found that the size of older fiber was larger than
the young one. Meanwhile, fiber strength and water retention of 4 month fiber were higher than 6
month fiber. The 50/50 water hyacinth and cotton fibers were blended using OE spinning system for
the blended yarn. Tenacity, %elongation and evenness properties of blended yarn decreased when
compare with 100% cotton yarn. The potential usage of the water hyacinth/cotton fiber blended yarn
was appropriated for home textiles and decorated fabrics.
Key Words: water hyacinth fiber, mechanical property, blended yarn, Open End spinning
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คานา
ผักตบชวา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eichhornia crassipes ถือเป็นวัชพืชน้าที่แพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
มีรายงานพบว่าประเทศไทยมีผักตบชวาในแหล่งน้าทั่วประเทศประมาณ 6.24 ล้านตัน (ประมวล อุปกิจ, 2557)
ถือเป็น ปริ มาณที่ สูงมากพอที่ จะนามาใช้ป ระโยชน์ ซึ่ งเป็น แนวทางหนึ่ งในการควบคุมการแพร่ กระจายของ
ผักตบชวาในแหล่งน้า โดยถูกนามาทาให้น้าสะอาด ทาอาหารสัตว์ ทาปุ๋ย เพาะเห็ด ทาก๊าซหุงต้ม โดยเฉพาะส่วน
ของเส้นใยผักตบชวา ที่มีลักษณะเหนียว แข็งแรง เหมาะกับการผลิตเครื่องจักสานต่างๆ ผลิตเป็นกระดาษ ขึ้นรูป
เป็นแผ่นผนังบุภายในบ้าน หรือถูกบดให้เป็นผงละเอียด และผสมกับวัสดุต่างๆ เพื่อขึ้นรูปเป็นคอมพอสิทที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันตามความต้องการในการใช้งาน เช่น นามาผสมกับแผ่นหลังคา (บุรฉัตร ฉัตรวีระ และ พิชัย
นิมิตสองสกุล, 2538) เพื่อเสริมความแข็งแรง หรือผสมกับน้ายางธรรมชาติเพื่อขึ้นรูปเป็นฉนวนกันความร้อน
(Jaktorn and Jiajitsawat, 2014) นอกจากนี้ยังมีความสนใจนาเส้นใยผักตบชวามาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดย
การศึกษาของวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และคณะ (2533) พบว่าเส้นใยผักตบชวามีสมบัติที่มีความเป็นไปได้ในการ
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการใช้เส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยผักตบชวาที่สัดส่วน 25% ต่อน้าหนักรวม
ก่อให้เกิดด้ายที่มีความแข็งแรงมากที่ สุด นอกจากนี้ ยังมีผลงานการนาเส้นใยผักตบชวามาทอร่วมกับเส้นด้าย
ฝ้ายเพื่อขึ้นรูปเป็นผืนผ้าทอ (สมพร วาสะสิริ, 2558) และทาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ (home textile) ในปี 2555 ได้
มีการศึกษาการใช้เส้นใยทั้งลาต้นมาตีเกลียวและเป็นเส้นพุ่งทอเป็นผ้าสาหรับเคหะสิ่งทอ (ชาญชัย สิริเกษมเลิศ,
2556) นอกจากนี้ยังมีการนาเส้นใยผักตบขวาที่เตรียมจากเครื่องขูดเส้นใย มาปั่นผสมกับเส้นใยฝ้าย ปั่นเป็นด้าย
ระบบปั่นฝ้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนามาทอเป็นผ้าผืนเพื่อทาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ซึ่งเป็น
การศึก ษาภายใต้โครงการพั ฒนาวิช าการเรื่องโครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารการจั ดการผลิตภัณ ฑ์
OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 2557) ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการผลิตนวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา
และเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัชพืช รวมทั้งสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากวัสดุธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบรายงานการศึกษาอิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวผักตบชวาที่อาจมีผลต่อสมบัติ
เชิงกลของเส้นใย ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้การคัดเลือกผักตบชวาเพื่อนามาใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น ในการศึกษานี้ จึงสนใจศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นใยผักตบชวาที่อายุเก็บเกี่ยวต่างกัน
เพื่อนามาศึกษาศักยภาพในการนาเส้นใยผักตบชวามาปั่นผสมกับเส้นใยฝ้ายสาหรับปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยระบบ
Open-End Spinning (OE spinning) เปรียบเทียบกับเส้นด้ายฝ้าย

อุปกรณ์และวิธีการ
ลาต้นผักตบชวาเก็บจากบริเวณลาคลอง ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วงเดือนพฤษภาคม
และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นช่วงอายุ 4 เดือน และ 6 เดือน ตามลาดับ โดยมีขนาดของลาต้นที่ปลายโคน
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร และ 5-6 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วนความยาวจะคัดที่ มากกว่า 60 เซนติเมตร โดยเมื่อ
ตากแห้งพบว่า ลาต้นของอายุ 4 เดือน เป็นสีขาวนวล ส่วนลาต้นของอายุ 6 เดือน จะเป็นสีน้าตาลอ่อน
การเตรียมวัตถุดิบเส้นใยผักตบชวา
เส้นใยจากลาตันผักตบชวา เตรียมด้วยวิธีการขูดด้วยเครื่องขูด เส้นใย หลังจากนั้นนามาล้างน้าสบู่และ
น้าสะอาด และหมักนุ่มด้วยน้ายาปรับนุ่ม 4 กรัมต่อลิตร LR 1:5 แล้วตากแห้งในร่ม แล้วจึงทาการแยกเป็นเส้นใย
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เดี่ยวด้วยเครื่องอัดบดเส้นใย (individual breaking machine) เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของเส้นใยที่ดีขึ้น นาเส้น
ใยที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่สาคัญ คือ ปริมาณสารแทรก ลิกนิน แอลฟาเซลลูโลส และปริมาณเถ้า
ตามวิธี Tappi และปริมาณโฮโลเซลลูโลสด้วยวิธี Sodium chlorite (Browning, 1967) วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่เป็น
องค์ประกอบอยู่บนเส้นใยผักตบชวาด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ด้วย ATR
mode ช่วงความยาวคลื่น 4000 - 400 cm-1 ทาการ normalization โดยการวัดค่า intensity ของพีคที่ความยาว
คลื่น 1060 cm-1 ซึ่งเป็นสัญญาณ CO stretching (Kataoka and Kondo, 1998) แล้วนามาปรับค่า intensity
ของพีคทั้งหมดโดยใช้โปรแกรมออมนิก (Omnic program) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความเข้มของพีคที่
ต่างกันได้
ศึกษาลักษณะสัณฐานของเส้นใยผักตบชวา และลักษณะพื้นที่หน้าตัด
ศึก ษาลั ก ษณะสั ณ ฐานของเส้ น ใยผั ก ตบชวาภายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ (Meiji, Japan) และกล้ อ ง
Scanning Electron Microscope: SEM ชนิด (XL Series, XL30, Philips, The Netherland) ที่ 13 KV
กาลังขยายตามขนาดที่เหมาะสมของเส้นใย
ศึกษาสมบัติทางเชิงกลและขนาดเส้นใย ของเส้นใยผักตบชวา
นาเส้นใยผักตบชวามาแยกออกเป็นเส้นใยเดี่ยว ที่มีความยาวมากกว่า 60 มิลลิเมตร และยึดเส้นใยที่
คัดเลือกแล้วติดกับเฟรมกระดาษ ให้ระยะยึดระหว่างปลายเส้นใยเท่ากับ 40 มิลลิเมตร และให้เส้นใยมีลักษณะ
ตึงเป็นเส้นตรง ทดสอบค่าความแข็งแรงจาเพาะ (tenacity) การยืดตัว (elongation) ตามวิธีของ ISO 5079 1955(E) ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง โดยระยะที่ใช้ทดสอบ (gauge length) เท่ากับ 30 มิลลิเมตร ความเร็วที่ใช้ใน
การดึงเส้นใยผักตบชวาอยู่ที่ 3 มิลลิเมตรต่อนาที จานวนอย่างน้อย 50 ซ้า วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย
จานวนอย่างน้อย 50 ซ้า ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Meiji, Japan) และวัดค่าความละเอียด (fineness) ตามวิธี ISO
1973
ศึกษาสมบัติการอุ้มน้า
นาเส้นใยผักตบชวา มาทดสอบสมบัติการอุ้มน้า (water retention value) ตามวิธีของ Razali et al.
(2015) ด้วยการนาตัวอย่างเส้นใยอบที่อุณหภูมิ 50 oC นาน 24 ชั่วโมง และชั่งน้าหนักเส้นใยหลังอบ (Wd) นาเส้น
ใยที่ได้แช่ในน้ากลั่นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและชั่งน้าหนักเส้นใย ณ ชั่วโมงที่ 3, 6, 9 และ 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างเส้นใยแต่ละชนิดที่แช่ตามระยะเวลาที่กาหนด จะถูกนามาซับน้าที่บริเวณผิวหน้าด้วยกระดาษทิชชู่ แล้ว
จึงชั่งน้าหนักของเส้นใยที่อุ้มน้าเอาไว้ (Ws) ทาการทดลองจานวน 3 ซ้าต่อชนิดเส้นใย คานวณค่าการอุ้มน้า ตาม
สมการที่ 1
Water retention (%) =

(

)

สมการที่ 1

การปั่นด้ายผสมเส้นใยผักตบชวากับฝ้าย
ตัดเส้นใยผักตบชวาให้มีความยาว 40 มิลลิเมตร เพื่อเตรียมผสมกับเส้นใยฝ้าย โดยมีกระบวนการตาม
ขั้นตอนการปั่นด้ายระบบ Open-End spinning ระดับห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องสางและเตรียมสไลเวอร์
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(USTER MDTA3) และเครื่องปั่น (Quickspin) ที่บริษัทก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จากัด โดยใช้อัตราส่วนของเส้นใย
ผักตบชวาต่อเส้นใยฝ้ายเท่ากับ 50 : 50 และมีขั้นตอนการปั่นด้ายดังแสดงใน Figure 1.
Water hyacinth fiber
cut length 40 mm

Mixing and
Carding
opening at
Cotton fiber
50/50
Figure 1 Spinning process in a laboratory cotton spinning systems.

Drawing and
drafting

Open - End
spinning
Blended yarn
59.1 tex

เส้นด้ายที่ได้นามาทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายที่สาคัญ คือ เบอร์ด้าย (yarn number) ตาม
วิธี ISO 1260 จานวนเกลียวต่อนิ้ว (yarn twist) ตามวิธี ISO 2061 ความแข็งแรงจาเพาะ (tenacity) และ %การ
ยืดตัว (%elongation) ตามวิธี ISO 2062 ความสม่าเสมอ (evenness) และ ลักษณะ imperfection (ASTM D1425) โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ กับเส้นด้ายฝ้าย 100%

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
องค์ประกอบทางเคมีของลาต้นและเส้นใยผักตบชวา
Table 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของลาต้นผักตบชวาและเส้นใยที่ได้จากส่วนของลาต้น ที่อายุ 4
เดื อ น จะพบว่ า ปริ มาณสารแทรกที่ พ บในเส้ น ใยผั ก ตบชวามี ป ริ มาณลดลงเมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ล าต้ น ของ
ผักตบชวา ในขณะที่ปริมาณแอลฟาเซลลูโลสมีปริมาณเพิ่มขึ้น เป็น 53.84% โดยมีปริมาณใกล้เคียงกับรายงาน
ของ Methacanon et al. (2010) ที่พบในปริมาณ 52.20% เนื่องจากวิธีการขูดเส้นใยด้วยเครื่องขูดเส้นใย มีการ
กาจัด เปลื อกซึ่ งมีป ริมาณสารแทรกและสิ่ งเจื อปนอื่นออกไป และในกระบวนการล้างด้วยสบู่ สามารถกาจั ด
สารเจือปนออกไปได้บ้าง
Table 1 Chemical compositions of water hyacinth stem and water hyacinth fiber.
Chemical compositions
Water hyacinth stem
Water hyacinth fiber
1. Extractive
28.86 ± 0.13a
8.55 ± 0.23b
2. Lignin
4.19 ± 0.08a
3.24 ± 0.04b
3. Holo-cellulose
54.98 ± 0.42b
76.07 ± 0.01a
4. Alpha-cellulose
38.40 ± 0.10b
53.84 ± 0.20a
5. Hemi-cellulose
16.58 ± 0.32b
22.73 ± 0.19a
6. Others
19.05 ± 0.11a
3.10 ± 0.08b
Different letters (a, b) in the same row mean that the results are significantly different at p < 0.05 by Duncan's Multiple-Range
Test.

ผลของ FTIR ของเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4 และ 6 เดือน แสดงใน Figure 2 พบว่า พีคที่ 2923 และ
2854 cm-1 เป็นสัญญาณจากการ stretching ของพันธะ C-H ภายในหมู่ CH และ CH2 ของเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลส (Paiva et al., 2007) ของเส้นใยผักตบชวาอายุ 4 เดือน มีค่าสูงกว่าเส้นใยที่มีอายุ 6 เดือน ซึ่งปริมาณ
เซลลูโลสที่มีค่าเพิ่มขึ้นนี้ อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4 เดือน ดังที่ Reddy and Yang
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(2005) อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า เมื่อเส้นใยมีปริมาณเซลลูโลสที่มากทาให้ความเป็นผลึกมาก จึงช่วยทาให้เสริม
ความแข็งแรงของผนังเซลล์ อย่างไรก็ตามพบว่า สมบัติทางกายภาพของเส้นใยธรรมชาติขึ้นกับหลายปัจจัย
(Rowell et al., 2000) และการวัดสมบัติทางกายภาพขึ้นกับความแก่ตัวของพืช แหล่งของเส้นใย กระบวนการ
สกัดเส้นใย และสภาวะของพืช (Reddy and Yang, 2005)

Figure 2 FTIR Spectra of water hyacinth fibers at 4 and 6 months.
ลักษณะสัญฐาน (SEM) ของเส้นใยผักตบชวา
ลักษณะสัณฐานของเส้นใยลาต้นผักตบชวาภายหลังผ่านกระบวนการเตรียมเส้นใย โดยการสังเกต
พื้นที่หน้าตัด (Figure 3A) และพื้นผิวตามยาวเส้นใย (Figure 3B) จะมองเห็นการรวมกันของเส้นใยเดี่ยวเป็นกลุ่ม
เส้นใย Figure 4 แสดงลักษณะของหน้าตัดเส้นใยผักตบชวาผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งอยู่บริเวณส่วนกลาง จะเห็น
ว่า เส้นใยผักตบชวามีรูพรุนที่กว้าง และมีรูปร่างเป็นทรงเหลี่ยมที่ชั ดเจน ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยในการถ่ายเทอากาศ
หรือน้าได้ดี
A

B

Figure 3 SEM micrographs of cross section (A) and longitudinal view (B) of water hyacinth fiber at 4
months (1000× and 1500x magnification).
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Figure 4 Cross section of water hyacinth fibers at 4 months (investigated under microscope).
สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของเส้นใยผักตบชวา
การทดสอบสมบัติเชิงกลของเส้นใยผักตบชวา ดังแสดงใน Table 2 พบว่า อายุของผักตบชวามีอิทธิพล
ต่อสมบัติเชิงกล โดยอายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เส้นใยผักตบชวามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น และค่าการยืด
ตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่กลับมีความแข็งแรงต่อแรงดึงและค่า Young’s modulus ลดลง ผลที่ได้นี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Razali et al. (2015) ที่พบว่าอายุของต้นกระเจี๊ยบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้เส้นใยจากต้นกระเจี๊ยบมี
ขนาดใหญ่ขึ้น แต่มีความทนทานต่อแรงดึงที่ต่าลง ในขณะที่ ค่าความละเอียดของเส้นใย (Fiber fineness) มี
แนวโน้มลดลงเมื่ออายุของเส้นใยเพิ่มขึ้น (แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ขนาดเส้น ผ่ านศูนย์ ก ลางของเส้ นใยที่ มีข นาดสู งขึ้น เมื่ออายุ มากขึ้น แสดงให้ เห็ น ถึง การเปลี่ ย นแปลงความ
หนาแน่นของเส้นใยลดลง เมื่ออายุผักตบชวาเพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้ค่าความแข็งแรงจาเพาะ (Tenacity) ซึ่งคิดต่อค่า
ความละเอียดของเส้นใยที่อายุ 6 เดือนมีค่าสูงกว่าที่อายุ 4 เดือน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อ
พิจารณาจากค่า Tensile strength ของเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4 เดือน ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า Tensile strength ของ
เส้นใยผักตบชวาที่อายุ 6 เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05 จึงกล่าวได้ว่าเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4
เดือนมีความแข็งแรงสูงกว่าเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 6 เดือน
Table 2 Physical and Mechanical properties of water hyacinth fibers at 4 and 6 months.
Properties
Age of water hyacinth fibers

Fiber fineness (tex)
Tenacity (g/tex)
Diameter (um)
Tensile Strength (MPa)
% Elongation
Young's modulus (GPa)

4 months

6 months

4.89 ± 0.33ns

4.64 ± 0.74ns

21.19 ± 6.75ns
142.45 ± 34.30b
75.35 ± 25.24a
4.18 ± 1.36ns
2.95 ± 1.33a

27.69 ± 9.02ns
173.65 ± 50.28a
43.95 ± 10.46b
4.98 ± 1.33ns
0.68 ± 0.18b

Different letters (a, b) in the same row mean that the results are significantly different at p < 0.05 by Duncan's Multiple-Range
Test. NS means no significant difference at p > 0.05.

999

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

% Water retension value

สมบัติการอุ้มน้าของเส้นใยผักตบชวา
Figure 5 แสดงความสามารถในการอุ้มน้าของเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4 เดือน ซึ่งมีความสามารถในการ
อุ้มน้าที่มากกว่าเส้นใยอายุ 6 เดือนเล็กน้อย (แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Razali et al. (2015) ที่พบว่า เมื่ออายุเส้นใยจากต้นกระเจี๊ยบเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลทาให้
ความสามารถในการดูดซับน้า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอุ้มน้าของเส้นใยแบบแปรผันตรง มีค่า
ลดลง เนื่องจากมีปริมาณเซลลูโลสซึ่งมีความชอบน้าสูง เป็นองค์ประกอบในเส้นใยกระเจี๊ยบลดลงเมื่ออายุของ
เส้นใยเพิ่มขึ้น
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Figure 5 Water retention values of water hyacinth fibers.
คุณสมบัติของเส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวาผสมกับเส้นใยฝ้าย
จากสมบัติของเส้นใยผักตบชวาที่อายุการเก็บเกี่ยวต่างกัน จึงเลือกเส้นใยผักตบชวาที่ 4 เดือน มาทาการ
ปั่นผสมกับเส้นใยฝ้ายในระบบ OE spinning ระดับห้องปฏิบัติการ สมบัติของเส้นด้ายปั่นผสมระหว่างเส้นใย
ผักตบชวาและเส้นใยฝ้ายในสัดส่วน 50/50 เปรียบเทียบกับการปั่นเส้นด้ายจากใยฝ้าย 100% (Table 3) พบว่า
เมื่อเส้นด้ายทั้งสองชนิดมีขนาดที่เท่ากัน (59.1 tex) เส้นด้ายปั่นผสมจะมีความแข็งแรงจาเพาะและความสามารถ
ในการยืดตัวที่ลดลง อาจเนื่องจากเส้นใยผักตบชวามีความแข็งแรงจาเพาะที่ต่ากว่าเส้นใยฝ้าย (36 g/tex ;
Anonymous, 2015) เมื่อนามาปั่นผสมจึงทาให้ค่าความแข็งแรงมีค่าต่าลง แต่อย่างไรก็ตาม ค่าความแข็งแรง
จาเพาะของด้ายปั่นผสม 50/50 ที่ลดลง 36% เมื่อผสมเส้นใยผักตบชวาถึง 50% ยังสามารถนามาใช้ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ งทอที่ ไ ม่ต้องการความแข็ งแรงที่ สู งมากนั ก ส าหรั บ สมบั ติความสม่าเสมอ พบว่ า การมีเส้ น ใย
ผักตบชวาผสมทาให้เส้นด้ายมีความไม่สม่าเสมอ พื้นที่หนา บาง ปม และการขึ้นขนเพิ่มขึ้น สาเหตุที่ทาให้
เส้นด้ายมีคุณสมบัติลดลง เนื่องจากเส้นใยผักตบชวาเป็นเส้นใยที่มีขนาดใหญ่และเป็นเส้นตรง ไม่มีการหยิกงอ
(crimp) ทาให้การเกาะเกี่ยวกับเส้นใยอื่น ๆ ได้น้อย ทาให้ความแข็งแรงลดลง และการที่เส้นใยใหญ่เมื่อนามาเข้า
เกลียวทาให้เส้นใยกระจายที่ผิว และโผล่ออกจากเส้น ทาให้ความสม่าเสมอลดลง (Sinha and Ghosh,1978)
จากผลดังกล่าว ควรนาเส้นใยผักตบชวามาเตรียมให้มีขนาดที่เล็กลงด้วยวิธีทางเคมี หรือทางกล เพื่อการใช้
ประโยชน์ที่มากขึ้น หรือใช้เส้นใยผักตบชวาที่ต้องการเน้นความเป็นด้ายแฟนซีที่มีปุ่มปม สาหรับผลิตภัณฑ์อื่น
เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า ผลิตภัณฑ์ตกแต่งประดับเป็นต้น
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สรุป
อายุ ข องผั ก ตบชวามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง กลของเส้ น ใยผั ก ตบชวา โดยเส้ น ใยจากล าต้ น
ผักตบชวาที่มีอายุ 4 เดือน จะมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าที่อายุ 6 เดือน ดังนั้น ในการนาผักตบชวามาใช้ประโยชน์
ในทางสิ่งทอ หรือเพื่อเสริมแรงให้แก่คอมพอสิท จึงควรเลือกใช้ผักตบชวาที่มีอายุเท่ากับ 4 เดือน โดยผักตบชวา
เป็นเส้นใยที่มีขนาดใหญ่และเป็นเส้นตรง ไม่มีการหยิกงอ (crimp) ทาให้การเกาะเกี่ยวกับเส้นใยอื่น ๆ ได้น้อย
เมื่อมาผสมกับฝ้ายที่ 50% สาหรับเส้นด้ายขนาด 10 Ne (59.1 tex) ทาให้ความแข็งแรงลดลง และความ
สม่าเสมอลดลง จากผลดังกล่าว ควรนาเส้นใยผักตบชวามาเตรียมให้มีขนาดที่เล็กลงด้วยวิธีทางเคมี หรือทางกล
เพื่อการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้น หรือใช้เส้นใยผักตบชวาที่ต้องการเน้นความเป็นด้ายแฟนซีที่มีปุ่มปมเพื่อผลิตภัณฑ์
เคหะสิ่งทอ หรือเครื่องประดับตกแต่ง เป็นต้น
Table 3 Physical properties of water hyacinth and cotton fiber blended yarns at different ratios.
Water hyacinth / cotton fiber
50/50
0/100
Yarn number, Ne (tex)
10 (59.1)
10 (59.1)
Twist number, turns/inch
15.62
15.62
Mechanical properties
Tenacity, (cN/tex)
7.52 ± 0.63b
11.10 ± 1.50a
Elongation,%
6.56 ± 0.68b
7.21 ± 0.56a
Yarn unevenness
CV of unevenness, %
20.05a
13.00b
Thin places, -50%
581a
2b
Thick places, +50%
886a
20b
Neps, +200%
5139a
151b
Hairiness
7.41a
6.36b
Different letters (a, b) in the same row mean that the results are significantly different at p < 0.05 by Duncan's Multiple-Range
Test.
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การเปรียบเทียบการเจริญและการผลิตลิพิดระหว่าง Ankistrodesmus sp. IFRPD
No. 1061 และ Chlorella sp. IFRPD No. 1092 ในบ่อเปิดแบบรางคู่
Comparison of algal growth and lipid production between Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061
and Chlorella sp. IFRPD No. 1092 in an open raceway pond
ภาณินี จรุงกีรติวิมล1 จารุวรรณ ชลสงคราม1 วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย1 สุมัลลิกา โมลากุล1
และ ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์1*
Paninee Jarungkeerativimol1, Jaruwan Chonsongkram1, Werasit Sappamongkolchai1, Sumallika Morakul1
and Pramuk Parakulsuksatid1*

บทคัดย่อ
สาหร่ายจานวนสองสายพันธุ์คือ Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 และ Chlorella sp. IFRPD
No. 1092 เพาะเลี้ ยงในอาหาร NS III ปริมาตร 100 ลิ ตร ในบ่อเปิดแบบรางคู่ ที่เสริมอากาศผสม
คาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นชีวมวล อัตราการผลิตชีวมวลเชิงปริมาตร ความเข้มข้นลิพิด
และการผลิตลิพิดเชิงปริมาตรของ Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 (0.865 กรัมต่อลิตร 76.250
มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน 0.167 กรัมต่อลิตร 14.685 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน ตามลาดับ) สูงกว่า Chlorella sp.
IFRPD No. 1092 (0.433 กรัมต่อลิตร 31.251 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน 0.137 กรัมต่อลิตร 8.258 มิลลิกรัมต่อลิตร
ต่อวัน ตามลาดับ) ในขณะที่ปริมาณลิพิด (เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก) ของ Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061
(29.737% (w/w)) น้อยกว่า Chlorella sp. IFRPD No. 1092 (32.814% (w/w)) นอกจากนี้ สัดส่วนกรดไขมันที่
พบใน Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 มีความคล้ายคลึงกับกรดไขมันในน้ามันปาล์ม แสดงว่าสาหร่าย
Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 มีศักยภาพในการเจริญภายใต้การเพาะเลี้ยงแบบโฟโตออโตทรอฟเพื่อ
ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล

ABSTRACT
Two microalgal strains, Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 and Chlorella sp. IFRPD No.
1092, were cultivated with 100 L NS III medium in an open raceway pond aerated with 2% v/v CO2.
The biomass concentration and productivity, and lipid concentration and productivity of
Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 (0.865 g/L, 76.250 mg/L/d, 0.167 g/L, 14.685 mg/L/d
respectively) were higher than those of Chlorella sp. IFRPD No. 1092 (0.433 g/L, 31.250 mg/L/d,
0.137 g/L, 8.528 mg/L/d respectively), whereas lipid content of Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061
(29.737% (w/w)) was less than that of Chlorella sp. IFRPD No. 1092 (32.814% (w/w)). In addition, the
fatty acid profiles of in Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 were similar to fatty acids found in palm
oil. The results of Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 showed that the strain is potential, growing
microalgal under photoautotrophic cultivation for biodiesel production.
Key Words: microalgal, biomass, lipid production, raceway pond, photoautotrophic culture
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คานา
ปัจจุบันทั่วโลกกาลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง ทาให้น้ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงและ
ขาดเสถีย รภาพด้านราคา ส่งผลกระทบต่อประเทศที่ นาเข้าน้ามันเชื้อเพลิง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุ บันมีความ
ต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใช้ในด้านกระบวนการผลิตและการแปรรูป ด้านการคมนาคม และด้าน
ต่างๆ ดังนั้นหลายประเทศจึงได้ให้ความสาคัญของการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะการศึกษา
ด้านการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายน้ามัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดลงต้นทุนการผลิตไบโอดีเ ซลให้
ต่าลง การเลือกสิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมในฐานะผู้ผลิตไบโอดีเซล ซึ่งสาหร่ายมีแนวโน้มมากที่สุดสาหรับ
ขั้นตอนนี้ (Huang and Su, 2014) เนื่องจากสาหร่ายขนาดเล็กมีการเจริญอย่างรวดเร็ว จึงไม่ต้องแข่งขันกับการ
ปลูกพืชบนดินเพื่อใช้เป็นพืชอาหาร และสามารถเก็บเกี่ยวนาไปใช้ผลิตพลังงานได้ต่อเนื่อง (Nascimento et al.,
2015) สาหร่ายสามารถเจริญได้รวดเร็วกว่าพืชบก 100 เท่า จึงสามารถเพิ่มการผลิตชีวมวลได้ในเวลาที่น้อยกว่า
หนึ่งวัน เนื่องจากโครงสร้างและองค์ประกอบที่ ไม่ซับซ้อน ทาให้สาหร่ายเจริญได้อย่างรวดเร็ว สาหร่ายคาดว่ามี
ประสิทธิภาพการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าพืชสูงถึง 10-50 เท่า แสดงให้เห็นถึงสาหร่ายมีประสิทธิภาพ
การตรึงแก๊สชนิดนี้ และที่น่าสนใจคือ การสร้างชีวมวลของสาหร่ายเกิดจากการสังเคราะห์แสงที่เป็นทรัพยากรที่
สามารถใช้ได้อย่างไม่หมดสิ้น (renewable resource) ในการเพาะเลี้ยงระบบเปิดสามารถใช้แสงอาทิตย์ได้
โดยตรงและสามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายได้ในปริมาณมาก ทาให้การเพาะเลี้ยงระบบนี้มีต้นทุนต่า การเพาะเลี้ยง
ระบบเปิดมีข้อจากัดเรื่องการอยู่รอดของสาหร่ายในบ่อเพาะเลี้ยงและการดารงสภาพของสายพันธุ์ชนิดเดียว บ่อ
เพาะเลี้ยงแบบที่นิยมมากที่สุด คือบ่อระบบน้าวนที่มีใบพัดสาหรับกวนน้า (raceway pond) ดังนั้น การ
เปรียบเทียบการเจริญและการผลิตลิพิดของสาหร่าย จึงเป็นขั้นตอนของการคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายเพื่อผลิต
ลิพิดสาหรับการผลิตไบโอดีเซล เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็กสาหรับการผลิตพลังงาน
ทดแทนที่ใช้ได้จริง ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมเชิง
พาณิชย์
จากการศึกษาของจารุวรรณ (2558) ได้คัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็ก จานวน 40 สายพันธุ์ ที่
เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร NS III ในตู้ควบคุมการเจริญเติบโตภายใต้การเพาะเลี้ยงแบบโฟโตออโตทรอฟ เป็น
เวลา 7 วัน พบว่า สาหร่ายจานวน 9 สายพันธุ์ได้ผ่านการคัดเลือก โดยสาหร่ายสายพันธุ์ Ankistrodesmus sp.
IFRPD No. 1061 และ Chlorella sp. IFRPD No. 1092 สามารถให้ชีวมวลและลิพิดที่สูงสุด การศึกษาครั้งนี้ เพื่อ
คัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายจากการเปรียบเทียบการเจริญและการผลิตลิพิดในบ่อเปิดแบบรางคู่ โดยการเพาะเลี้ยง
แบบโฟโตออโตทรอฟ

อุปกรณ์และวิธีการ
สายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก
สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กที่ใช้ทดลองได้รับจากห้องปฏิบัติการสาหร่าย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 2 สายพันธุ์ คือ Ankistrodesmus sp.
IFRPD No. 1061 และ Chlorella sp. IFRPD No. 1092 เก็บรักษาหัวเชื้อสาหร่ายโดยเพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง
สูตร NS III (Hosakul, 1972) ปริมาตร 1 ลิตร ประกอบด้วย KNO3 1.01 กรัม KH2PO4 0.40 กรัม K2HPO4·3H2O
0.28 กรัม MgSO4·7H2O 0.12 กรัม CaCl2·2H2O 0.015 กรัม NaCl 0.11 สารละลาย A ปริมาตร 1 ลิตร (ใช้
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร) ประกอบด้วย KBr 0.592 กรัม KI 0.415 กรัม LiCl 0.021 กรัม H3BO3 0.077 กรัม HCl 3.0
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มิลลิลิตร สารละลาย B ปริมาตร 1 ลิตร (ใช้ปริมาตร 2 มิลลิลิตร) ประกอบด้วย MnCl2·4H2O 0.05 กรัม HCl 3.0
มิลลิลิตร สารละลาย C ปริมาตร 1 ลิตร (ใช้ปริมาตร 2 มิลลิลิตร) ประกอบด้วย Fe(NO3)·9H2O 0.81 กรัม EDTA
0.75 กรัม สาหรับอาหารแข็งเติมวุ้นลงไป 14 กรัมต่อลิตร ละลายส่วนผสมทั้งหมดและฆ่าเชื้อ โดยหม้อนึ่งความ
ดันไอน้าที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที ควบคุมการเพาะเลี้ยง
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีสัดส่วนระยะเวลาการให้แสงต่อมืดเท่ากับ 16:8 ชั่วโมง ความเข้มแสง 10-12.5
กิโลลักซ์
การเตรียมกล้าเชื้อสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงในบ่อเปิดแบบรางคู่
การเตรียมกล้าเชื้อสาหร่ายขนาดเล็กโดยเขี่ยเชื้อลงในอาหารเหลวสูตร NS III ให้แสงโดยหลอดไฟชนิด
cool white แสงต่อมืดเท่ากับ 16:8 ชั่วโมง ความเข้มแสง 10-12.5 กิโลลักซ์ อากาศที่ใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายจะเป็น
อากาศผสมระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์ที่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และหมุนเวียนน้าด้วยเครื่องสูบน้า
ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส นาสาหร่ายขนาดเล็กเลี้ ยงขยายต่อในถาดเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบเขย่า
ระบบเปิด ปริมาตรรวมทั้งหมด 36 ลิตร พร้อมทั้งให้อากาศที่ผสมระหว่างอากาศและคาร์บอนไดออกไซด์ 2
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และเลี้ยงขยายต่อในบ่อเปิดแบบรางคู่ ปริมาตร 100 ลิตร ให้เซลล์เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 0.2
ที่ความยาวคลื่นแสง 680 นาโนเมตร เพาะเลี้ยงจนเข้าสู่ระยะคงที่ (stationary phase)
การวิเคราะห์ความเข้มข้นชีวมวลแห้งสาหร่าย
การวิเคราะห์ความเข้มข้นชีวมวลแห้งสาหร่ายโดยอาศัยวิธีการดัดแปลงของ AOAC (2012; อ้างโดยจารุ
วรรณ (2558)) นาตัวอย่างสาหร่ายปริมาตร 20 มิลลิลิตร กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman GF/C DIA 47
มิลลิเมตร ขนาดรู 0.6 ไมโครเมตร ที่ผ่านการอบแห้งและชั่งหาน้าหนัก ต่อชุดกรองเข้ากับปั๊มสุญญากาศและใช้
น้ากลั่นล้างชีวมวลสาหร่าย นาแผ่นกระดาษกรองที่ มีเซลล์สาหร่ายอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง
ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น 15-30 นาที ชั่งหาน้าหนักชีวมวลแห้งสุดท้ายและนาค่าไปคานวณหาความเข้มข้นของ
ชีวมวลแห้ง
การวิเคราะห์ปริมาณลิพิด
ปริมาณลิพิดของสาหร่ายวิเคราะห์โดยอาศัยวิธีการดัดแปลงของ Bligh and Dyer (1959; อ้างโดยจารุ
วรรณ (2558)) เซลล์เปียกของสาหร่ายขนาดเล็ก 50 มิลลิลิตร ปั่นแยกเซลล์สาหร่ายที่ความเร็ว 4000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 15 นาทีและเทส่วนใสทิ้ง นาเซลล์สาหร่ายเติมน้ากลั่น 1.0 มิลลิลิตร เมทานอล 2.0 มิลลิลิตร และ
คลอโรฟอร์ม 1.0 มิลลิลิ ตร ผสมให้เข้ากั นโดยเครื่องเขย่ า 30 วินาที ท าให้ เซลล์แตกโดยอ่างอัล ตร้าโซนิ ก ที่
อุณหภูมิห้อง 30 นาที เติมคลอโรฟอร์ม 1.0 มิลลิลิตร และน้ากลั่น 1.0 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันเป็นเวลา 30
วินาที นาหลอดทดลองไปปั่นแยกตะกอนและดูดสารละลายส่วนบนที่เป็นน้าและเมทานอลทิ้ง เก็บสารละลาย
ส่วนล่างที่มีคลอโรฟอร์มและลิพิด ทาซ้า 3-4 ครั้ง จนของเหลวที่สกัดได้ไม่มีสี กรองสารสกัดอินทรีย์ด้วยแผ่นกรอง
ที่ชุ่มคลอโรฟอร์ม ลงในภาชนะที่ทราบน้าหนัก นาไปอบที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง นาไปไว้ใ น
โถดูดความชื้นประมาณ 15-30 นาที ชั่งน้าหนักลิพิดและคานวณความเข้มข้นของลิพิด
การวิเคราะห์ปริมาณไนเทรต
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของโพแทสเซียมไนเทรตตามวิธีการของ APHA (1998; อ้างโดยจารุวรรณ
(2558))
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การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันอาศัยวิธีการดัดแปลงของ Ríos et al. (2013) ซึ่งมีวิธีวิเคราะห์
ดังนี้
การเตรียมอนุพันธ์ของกรดไขมัน
เซลล์เปียกของสาหร่ายขนาดเล็กปริมาตร 15 มิลลิลิตร ปั่นเหวี่ยงที่ 5000 รอบต่อนาที 15 นาที
เทส่วนใสทิ้งและล้างชีวมวลสาหร่ายด้วยน้ากลั่น โดยเติมน้ากลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร และนาไปปั่นเหวี่ยง เติม
methanol: hydrochloric acid: chloroform; 10:1:1 v/v/v) ปริมาตร 4.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันและนาหลอด
ทดลองใส่ ใ นเครื่ อ งอุ ล ตร้ า โซนิ ค ที่ อุ ณ หภู มิ 80 องศาเซลเซี ย ส 40 นาที เมื่ อ ครบเวลาน ามาทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ย็ น ที่
อุณหภูมิห้อง เติมน้าปราศจากไอออนปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร แล้วผสมให้เข้ากัน เติม hexane: chloroform; 4:1
v/v) ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันและปั่นเหวียง ดูดสารละลายส่วนบนใส่หลอดสีชา (ขวดสาหรับใช้
วิเคราะห์แก๊สโครมาโทกราฟี) ที่เติม internal standard ปริมาตร 50 ไมโครลิตร นาไประเหยและเก็บรักษา
อนุพันธ์ของกรดไขมันไว้ที่อุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส
การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี
การวิเคราะห์องค์ประกอบกรดไขมันอาศัยวิธีการดัดแปลงของ Sigma-Aldrich Co. (2003;
อ้างโดย จารุวรรณ (2558)) ตัวอย่างของอนุพันธ์ของกรดไขมันถูกนามาเติมเฮกเซนปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้
เข้ากัน และกรองผ่าน nylon syring filter ขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอน ฉีดตัวอย่างปริมาตร 1 ไมโครลิตร เพื่อหา
องค์ ประกอบของกรดไขมันโดยแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-FID; Agilent Technology 6890N, Gemany
(Network GC system)) และใช้ Agilent J&M GC HP-FFAP ความยาว 25 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.320
มิลลิเมตร ความหนานของฟิล์ม 0.5 ไมโครเมตร ช่วงอุณหภูมิ 60-240 องศาเซลเซียส และมีสภาวะของการ
วิเคราะห์ดังนี้ ขั้นตอนแรกตั้งอุณหภูมิของคอลัมน์ที่ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที และเพิ่มอุณหภูมิเป็น
อัต รา อัตราละ 4 องศาเซลเซี ยสต่อนาที จนกระทั้ งอุณหภู มิถึ ง 230 องศาเซลเซี ยส ในขั้น ตอนสุ ดท้ ายเพิ่ ม
อุณหภูมิและให้อุณหภูมิคงที่ เป็น 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที โดยใช้เฟสเคลื่อนที่เป็น แก๊สฮีเลียมที่มี
อัตราการไหลที่ 1 มิลลิลิตรต่อนาที เลือกโหมดฉีดแบบ split ที่อัตราส่วน 50:1 ควบคุมอุณหภูมิบริเวณส่วนฉีด
(injector) และดีเทคเตอร์ (detector) ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส และทาการเปรียบเทียบกรดไขมันของ
สาหร่ายกับกรดไขมันเอทิลเอสเทอร์มาตรฐาน
การคานวณค่าพารามิเตอร์ทางจลนพลศาสตร์
การคานวณค่าพารามิเตอร์ทางจลนพลศาสตร์ตามวิธีการของ Yeh et al. (2012; อ้างโดยจารุวรรณ
(2558))
อัตราการผลิตชีวมวลเชิงปริมาตร (Biomass productivity, Qx)

โดยสัญลักษณ์ Qx แทนอัตราการผลิตชีวมวลเชิงปริมาตร (กรัมต่อลิตรต่อวัน ) สัญลักษณ์ Ct แทนความ
เข้มข้นของชีวมวลสาหร่ายที่เวลาใด ๆ (กรัมต่อลิตร) สัญลักษณ์ C0 แทนความเข้มข้นเริ่มต้นของชีวมวลสาหร่าย
(กรัมต่อลิตร) สัญลักษณ์ tt แทนเวลาใด ๆ (วัน) และสัญลักษณ์ t0 แทนเวลาที่ 0 (วัน)
ปริมาณลิพิด (Lipid content , LC (%, w/w)

1007

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

โดยสัญลักษณ์ LC แทนปริมาณลิพิด (%, w/w) สัญลักษณ์ Cp แทนความเข้มข้นลิพิด (กรัมต่อลิตร)
และสัญลักษณ์ Cx แทนน้าหนักชีวมวลแห้ง (กรัมต่อลิตร)
อัตราการผลิตลิพิดเชิงปริมาตร (Lipid productivity, Qp)

โดยสัญลักษณ์ Qp แทนอัตราการผลิตลิพิดเชิงปริมาตร (กรัมต่อลิตรต่อวัน) สัญลักษณ์ Qx แทนอัตรา
การผลิตเซลล์เชิงปริมาตร (กรัมต่อลิตรต่อวัน) และสัญลักษณ์ LC แทนปริมาณลิพิด (%, w/w)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การเพาะเลี้ยง Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 และ Chlorella sp. IFRPD No. 1092 ในบ่อเปิด
แบบรางคู่
การเจริญและการผลิตลิพิดของสาหร่ายทั้งสองสายพันธุ์ในบ่อเปิดแบบรางคู่ ที่มีอาหารเหลวสูตร NS III
ปริมาตร 100 ลิตร มีความเข้มข้นชีวมวลเริ่มต้นเท่ากับ 0.118 และ 0.143 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ ทั้งนี้ความ
เข้มข้นของชีวมวลของสาหร่ายเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาเพาะเลี้ยงแสดงดังภาพที่ 1A และ 1B โดยพบความเข้มข้น
ชีวมวลและลิพิดของAnkistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 สูงสุดในวันที่ 24 และ 26 ของการเพาะเลี้ยงมีค่า
เท่ากับ 0.865 และ 0.165 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ ส่วนสาหร่าย Chlorella sp. IFRPD No. 1092 มีความเข้มข้น
ชี ว มวลและลิ พิ ด สู ง สุ ด ในวั น ที่ 20 และ 18 ของการเพาะเลี้ ย งมี ค่ า เท่ า กั บ 0.433 และ 0.137 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร
ตามลาดับ ส่วนปริมาณลิพิด (เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก) ของ Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 และ
Chlorella sp. IFRPD No. 1092 มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 29.737 และ 32.814 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 6 และ 18 ของการ
เพาะเลี้ยง ตามลาดับ
การใช้ไนเทรตของสาหร่าย Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 และ Chlorella sp. IFRPD No.
1092 โดยมีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 1.01 กรัมต่อลิตร พบความเข้มข้นของไนเทรตลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด
การเพาะเลี้ยง การลดลงของความเข้มข้นไนเทรตสอดคล้องกับการผลิตชีวมวลและลิพิด เนื่องจากไนเทรตถูกใช้
เป็นแหล่งไนโตรเจนในกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลล์เพื่อการเจริญและการผลิตลิพิดของสาหร่ายและในวัน
สุดท้ายของการเพาะเลี้ยงพบความเข้มข้นไนเทรตเหลืออยู่ในอาหารเท่ากับ 0.463 และ 0.605 กรัมต่อลิตร แสดง
ดังภาพที่ 1A และ 1B ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์จลนพลศาสตร์การเจริญและการผลิตลิพิดของสาหร่ายทั้ง 2 สายพันธุ์
พบว่า Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 มีอัตราการผลิตชีวมวลและลิพิดเชิงปริมาตรสูงกว่า Chlorella
sp. IFRPD No. 1092 โดยสาหร่าย Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 มีอัตราการผลิตชีวมวลและลิพิดเชิง
ปริมาตรเท่ากับ 32.841 และ 14.685 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน ตามลาดับ ในวันที่ 22 และ 4 ของการเพาะเลี้ยง ซึ่ง
Chlorella sp. IFRPD No. 1092 มีอัตราการผลิตชีวมวลและลิพิดเชิงปริมาตรเท่ากั บ 31.250 และ 8.528
มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน ตามลาดับ ในวันที่ 4 ของการเพาะเลี้ยง แสดงให้เห็นว่า Ankistrodesmus sp. IFRPD
No. 1061 สร้างชีวมวลและผลิตลิพิดได้ดีกว่า Chlorella sp. IFRPD No. 1092 อาจเกิดจากอิทธิพลของการใช้ไน
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เตรทของสาหร่าย Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 สูงกว่า Chlorella sp. IFRPD No. 1092 จึงทาให้มี
การเจริญและการผลิตลิพิดที่ดี นอกจากนี้ปัจจัยกายภาพได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มแสง ประสิทธิภาพการละลาย
ของคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายทั้งสองสายพันธุ์

Figure 1 The photoautotrophic cultivation of Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 (A) and Chlorella
sp. IFRPD No. 1092 (B) in an open raceway pond
Table 1 The best kinetic parameters of Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 and Chlorella sp. IFRPD
No. 1092
Biomass
productivity
(mg/L/d)

Lipid
Lipid
concentration productivity
(g/L)
(mg/L/d)

Lipid
content
(%(w/w))

Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 0.865

76.250

0.167

14.685

29.737

Chlorella sp. IFRPD No. 1092

31.250

0.137

8.528

32.814

Species

Biomass
concentration
(g/L)
0.433

Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 and Chlorella sp. IFRPD No. 1092 were cultivated photoautotrophically in an open
raceway containing 100 L NS III medium aerated with 2% v/v CO2

การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดไขมันที่ได้จาก Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 และ Chlorella
sp. IFRPD No. 1092 โดยแก๊สโครมาโทรกราฟี
การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของกรดไขมันที่ผลิตได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp.
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IFRPD No. 1061 และ Chlorella sp. IFRPD No. 1092 ด้วยแก๊สโครมาโทรกราฟีและเปรียบเทียบกรดไขมันของ
สาหร่ายทั้ง 2 สายพันธุ์กับกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์มาตรฐาน พบกรดไขมันชนิดอิ่มตัวรวมทั้งสิ้น 60.095 และ
57.747 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวรวมทั้งสิ้น 39.905 และ 42.253 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
แสดงดัง Table 2 ชนิดของกรดไขมันที่ได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp. IFRPD No. 1061 พบว่ามี
ปริมาณกรดปาร์มิติก กรดโอเลอิก และกรดสเตียริก มากที่สุดตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Wiliam
and Millam (1961) กรดไขมันที่พบใน Ankistrodesmus braunii ส่วนใหญ่คือ กรดปาร์มิติก กรดโอเลอิก ส่วน
กรดไขมันที่พบน้อยคือ กรดคาไพรลิก กรดคาพริก กรดลิวริก กรดไตรดีคาโนอิก กรดไมริสติก กรดเพนตะดีไซลิก
กรดไขมันที่พบใน Chlorella sp. IFRPD No. 1092 พบมีปริมาณกรดกรดปาร์มิติก กรดอะราคิดิก กรดลิโนเลนิก
กรดไอโคเซโนอิก กรดโอเลอิก และกรดพาล์ไมโตเลอิกมากที่สุดตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Mata et
al (2010) กรดไขมันที่พบในสาหร่าย Chlorella kessleri ซึ่งมีกรดปาร์มิติกสูงสุดเท่ากับ 28.180 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
ใกล้เคียงกับผลการทดลองคือ 25.491 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ความแตกต่างของชนิดและปริมาณของกรดไขมันขึ้นอยู่
กับชนิดของสาหร่าย สารอาหารที่ได้รับ และระบบที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เป็นต้น กรดไขมันที่ได้จากสาหร่ายทั้ง
สองสายพันธุ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรดไขมัน C16 และ C18 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกรดไขมันที่พบในน้ามันพืช
ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล (Huang et al., 2010)
Table 2 Fatty acid methyl esters (FAME) profile and lipid content of Ankistrodesmus sp. IFRPD No.
1061 and Chlorella sp. IFRPD No. 1092
Type of FAME

Saturated
fatty acid

Usaturated
fatty acid

FAME
Caprylic acid (C8:0)
Capric acid (C10:0)
Lauric acid (C12:0)
Tridecanoic acid (C13:0)
Myristic acid (C14:0)
Pentadecylic acid (C15:0)
Palmitic acid (C16:0)
Margaric acid (C17:0)
Stearic acid (C18:0)
Arachidic acid (C20:0)
Behenic acid (C22:0)
Total
Myristoleic acid (C14:1)
Palmitoleicacid acid (C16:1)
Oleic acid (C18:1)
Linoleic acid (C18:2)
Linolenic acid (C18:3)
Eicosenoic acid (C20:1)
Erucic acid (C22:1)
Total

Lipid content
Ankistrodesmus sp.IFRPD No. 1061
Chlorella sp. IFRPD No. 1092
0.254
1.585
0.443
1.359
0.414
0.259
0.255
0.306
0.585
0.195
0.356
0.453
34.431
25.491
5.291
1.202
17.029
2.699
0.589
15.866
0.448
8.331
60.095
57.746
0.623
0.435
2.876
4.176
20.086
5.485
14.26
2.135
1.103
14.83
0.448
12.195
0.509
2.997
39.905
42.253
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การจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยนโดยการมีส่วนร่ วมของนักเรียน :
กรณีศึกษาโรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
Solid waste management in school by students participatory:
A case study of Anubanwatpichaisongkram school.
สัตตบงกช ยอดแก้ ว รัมภา พจนาคุณากร ศักดิ์ศรี รักไทย ภาณุชยั ประมวล และณัฐกร อินทรวิชะ
Sattabongkot Yodkeaw , Rumpha Potchanakunakorn , Saksri Rakthai , Phanuchai Pamuanl
and Nuttakron Intaravicha

บทคัดย่ อ
การศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยโดยการมีสว่ นร่ วมของนักเรี ยน กรณีศกึ ษาโรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริ มาณ วิเคราะห์ ผลกระทบ และสร้ างแนวทางการจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยน
กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จานวน 159 คนที่ได้ มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การศึกษาคือแบบสอบถาม และการสนทนากลุม่ วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้ คา่ ร้ อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า
มูลฝอยที่พบภายในโรงเรี ยนประกอบไปด้ วยมูลฝอยทัว่ ไปและเศษอาหารรวมเฉลี่ย 127.4 กิโลกรัมต่อวัน แหล่งกาเนิด
ที่พบมูลฝอยมากที่สดุ คือห้ องเรี ยนร้ อยละ 39 ชนิด ปริ มาณ สัดส่วนและการกระจายของมูลฝอยยังไม่เกิดผลกระทบต่อ
โรงเรี ยน แนวทางการจัดการมูลฝอยประกอบไปด้ วย 2 แนวทาง คือการลดปริ มาณการเกิดมูลฝอย และการเพิ่มมูลค่าของ
มูลฝอยซึง่ ประกอบไปด้ วย 4 กิจกรรมได้ แก่ (1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ มีการคัดแยกมูลฝอยตามประเภท และทิ ้งมูลฝอย
ให้ ลงถังที่เตรี ยมไว้ (2) จัดการประกวดแข่งขันการทาสิ่งประดิษฐ์ จากมูลฝอยระหว่างห้ องเรี ยน (3) รวบรวมมูลฝอยทัว่ ไป
เช่นพลาสติกและกระดาษเพื่อนาไปขาย และ (4) รวบรวมเศษอาหารเพื่อนาไปขายเป็ นอาหารสัตว์
ABSTRACT
The objectives of the solid waste management in school by student participatory; a case study of
Anubanwatpichaisongkram school were 1) to study kind and quantity of solid waste 2) to analyze impact of solid
waste on school and 3) to create solid waste management guidelines for school. The samples of this study were
159 students in grade 5 by purposive sampling method. This study used questionnaires and focus group as tools
for collecting data. The results were analyzed by percentage and average. The results showed that, there were 2
kinds of solid waste including general solid waste and food waste and theirs total average weight was 127.4
kilograms/ day. The outstanding point source of solid waste was classroom (39%) and there were 2 guidelines for
solid waste management in school including reducing all of solid waste and adding solid waste values. The
activities for supporting these guidelines were 4; organized the campaign for screening solid waste before leave
into the right bin, contested the solid waste invention in school, gathered plastic bottle and used paper for sale,
and collected food waste for animal feed.
Key Words: solid waste management, students participatory
* Corresponding author; e-mail address: angpao_7@hotmail.com
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Department of Environmental Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Pathumwan Institute of
Technology, Bangkok 10330
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คานา
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปั ญหามูลฝอยของประเทศไทยมีแนวโน้ มทวีความรุ นแรงมากขึ ้น เนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงการบริ โภคของประชากร มูลฝอยชุมชนที่
เก็บขนได้ สามารถนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดอย่างถูกต้ องได้ ประมาณ 7.421 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52
ในขณะที่อีกประมาณ 6.938 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 48 เป็ นการกาจัดแบบไม่ถูกต้ อง เช่นการเผากลางแจ้ ง
การเทกองในบ่อดินเก่า หรื อพืน้ ที่รกร้ าง ซึง่ ส่งผลต่อกระทบต่อสภาพแวดล้ อมโดยรอบ อาทิกลิ่นเหม็นจากกอง
ขยะ เขม่าฝุ่ นละอองจากการเผา น ้าชะขยะไหลลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)
สถานศึกษาเป็ นองค์กรหนึง่ ที่สาคัญในการเป็ นแหล่งพัฒนาศักยภาพด้ านต่างๆ ให้ กบั สังคม ทังการผลิ
้
ต
บุคลากร การบริ การวิชาการและการวิ จยั ซึง่ มีความสาคัญเป็ นอย่างมากกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศแต่ อย่างไรก็ตามสถานศึกษานัน้ ยังเป็ นแหล่งผลิตมูลฝอยหลักแหล่งหนึ่งเช่นกัน ทัง้ ขยะทั่วไป ขยะรี
ไซเคิล เศษอาหาร ขยะอิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึงขยะอันตรายจากห้ องปฏิบัติการและห้ องพยาบาล (วรางคณา ,
2554) ที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเช่นกัน ทังนี
้ ้หากไม่มีมาตรการในการดาเนินการ มูลฝอยเหล่านี ้จะกระจาย ส่งกลิ่นเหม็น
และทาให้ สภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยนเสื่อมโทรม ส่งผลเสียต่อการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน แมลง และสัตว์พาหะ
โรครบกวน เกิดปั ญหาสาธารสุขภายในโรงเรี ยน (วิทวัส, 2556)
ด้ วยเหตุนี ้จึงมีผ้ สู นใจให้ ความสาคัญกับการจัดการมูลฝอยจานวนมากที่มีความแตกต่างหลากหลายวิธี
เช่นการจัดระบบคัดแยก การประชาสัมพันธ์ การลดมูลฝอย รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิธีการ
จัดการมูล ฝอยแบบต่างๆ (ส านัก นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2554) ส าหรั บการ
ศึกษาวิจัยนี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาชนิดของมูลฝอยภายในโรงเรี ยน (2)วิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากมูล
ฝอยภายในโรงเรี ยน (3)สร้ างแนวทางการจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยน ซึง่ เมื่อดาเนินการแล้ วเสร็ จนอกจากจะ
สามารถนาแนวทางการและกิจกรรมการจัดการมูลฝอยไปใช้ ในโรงเรี ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย
ในโรงเรี ยนแล้ ว ยังสามารถใช้ เป็ นสถานศึกษาต้ นแบบการจัดการมูลฝอยให้ กบั สถานศึกษาอื่นและชุมชนโดยรอบ
ได้ ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรได้ แก่นกั เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ถึง 6 ทังหมดจ
้
านวน 1,339 คน ของโรงเรี ยนอนุบาล
วัดพิชยั สงคราม จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างได้ จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
โดยกาหนดให้ เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนทัง้ หมด จานวน 159 คนเนื่องจากเป็ น
นักเรี ยนกลุม่ ที่จะเป็ นผู้นาคือเป็ นประธานนักเรี ยนและตัวแทนนักเรี ยนในปี ต่อไป
การศึกษาชนิดของมูลฝอยภายในโรงเรี ยน
ศึก ษาชนิ ด ของมูล ฝอยภายในโรงเรี ย นโดยใช้ แ บบสอบถามที่ ผ้ ูวิจัย ออกแบบที่ ผ่ านการแก้ ไ ขจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (content validity) และทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าความ
เชื่อมัน่ (reliability) เรี ยบร้ อยแล้ ว กับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 159 คน เกี่ยวกับบริ เวณที่พบและแหล่งกาเนิดมูลฝอย
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ภายในโรงเรี ยน และศึกษาปริ มาณของมูลฝอยภายในโรงเรี ยน โดยการชัง่ น ้าหนักของมูลฝอยที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
ตลอดทังวั
้ น เป็ นระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน
การวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยภายในโรงเรี ยน
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยภายในโรงเรี ยน 4 ด้ านคือชนิด ปริ มาณ สัดส่วนและการกระจาย
ของมูลฝอยโดยเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับผลกระทบของมูลฝอยจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การสร้ างแนวทางการจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยน
ศึกษาการสร้ างแนวทางการจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยนโดยการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนด้ วยการ
สนทนากลุ่ม (focus group) กับนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 10 คน โดยให้ คณ
ุ ครู ประจาชัน้
คัดเลือกนักเรี ยนที่มีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงออก เป็ นผู้เข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม ในหัวข้ อ ”วิธีการในการ
จัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยน” จากนันน
้ าผลที่ได้ มาสร้ างแนวทางการจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยน

ผลและวิจารณ์
ผลการศึกษาชนิดของมูลฝอยภายในโรงเรี ยน
จากการศึกษาชนิ ด ของมูลฝอยที่ เกิ ดขึน้ ภายในโรงเรี ยนโดยใช้ แบบสอบถาม พบว่า มูลฝอยภายใน
โรงเรี ยน มี 2 ประเภท คือ มูลฝอยทัว่ ไป และเศษอาหารจากโรงอาหาร โดยจาแนกเป็ นมูลฝอยทัว่ ไป 15 ชนิด คือ
ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้ บรรทัด ขวดนา้ แก้ วนา้ ถุงพลาสติก แก้ ว ไม้ เศษผ้ า เศษใบไม้ หลอดไฟ กล่องนม
กระดาษ และปากกาลบคาผิด โดยมาจากแหล่งกาเนิด 5 แหล่ง ได้ แก่ ห้ องเรี ยน สนาม โรงอาหาร ห้ องน ้า และ
ห้ องพยาบาล คิดเป็ นร้ อยละ 39, 28, 19, 9 และ 5 ตามลาดับ แสดงใน Figure 1
ward
canteen
5%
19%

restroom
9%

classroom
39%
field
28%

Figure 1 The percentage of point sources of solid waste in school
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จากการศึกษาปริ มาณของมูลฝอยโดยการชั่งนา้ หนักของมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในโรงเรี ยนตลอดทัง้ วัน เป็ น
ระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน พบว่ามูลฝอยทัว่ ไปมีน ้าหนักต่าสุด 65 กิโลกรัมต่อวัน น ้าหนักสูงสุด 163 กิโลกรัมต่อ
วัน และมีน ้าหนักเฉลี่ย 105 กิโลกรัมต่อวัน ในขณะที่เศษอาหารจากโรงอาหารมีน ้าหนักต่าสุด 120 กิโลกรัมต่อ
วัน นา้ หนักสูงสุด 170 กิโลกรัมต่อวัน และมีนา้ หนักเฉลี่ย 149.8 กิโลกรั มต่อวัน ทังนี
้ ้คิดเป็ นนา้ หนักรวมเฉลี่ย
127.4 กิโลกรัมต่อวัน ดังแสดงใน Table 1
Table 1 The quantities of solid waste in school
Weight (Kilograms)

Kind of solid waste
Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Average

General solid waste

65

69

163

113

115

105

Food waste

133

170

161

165

120

149.8

Total

198

239

324

278

235

127.4

ผลการวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยภายในโรงเรี ยน
จากการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบของมูลฝอยที่เกิดขึน้ ภายในโรงเรี ยนโดยจาแนกเป็ น 4 ประเด็น คือ
ชนิด ปริ มาณ สัดส่วน และการกระจายของมูลฝอย (เกษม, 2546) ผลการศึกษาพบว่า ชนิดของมูลฝอยที่พบ
ภายในโรงเรี ยนไม่เกิดผลกระทบต่อโรงเรี ยน (0) ตามเกณฑ์ของแผนแม่บทการบริ หารจัดการมูลฝอยของประเทศ
ปี 2559 -2564 เนื่องจากไม่มีมลู ฝอยที่เป็ นมูลฝอยติดเชื ้อและมูลฝอยอันตราย พบเพียงมูลฝอยทั่วไปและเศษ
อาหาร ปริ มาณมูลฝอยที่ พบภายในโรงเรี ยนมีปริ มาณไม่มากพอที่จะเกิดผลกระทบ (0) (กรมควบคุมมลพิษ,
2558) เนื่องจากถึงแม้ วา่ จะพบมูลฝอยรวมสูงสุดเท่ากับ 324 กิโลกรัมต่อวัน ซึง่ จาแนกเป็ นมูลฝอยทัว่ ไปและเศษ
อาหาร แต่มลู ฝอยทัง้ 2 ประเภทนี ้ถูกเก็บรวบรวมและขนถ่ายออกจากโรงเรี ยนทุกวันโดยไม่เหลือปริ มาณมูลฝอย
ตกค้ างภายในโรงเรี ยน สัดส่วนของมูลฝอยต่อจานวนนักเรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยนเท่ากับ 0.072 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวันซึง่ มีสดั ส่วนน้ อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนมูลฝอยเฉลี่ยของประเทศซึง่ เท่ากับ 1.11 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
(กรมควบคุมมลพิษ, 2558) จึงไม่เกิดผลกระทบ (0) การกระจายของมูลฝอยไม่เกิดผลกระทบภายในโรงเรี ยน (0)
เนื่องจากถึงแม้ ว่ามูลฝอยที่พบภายในโรงเรี ยนจะมีการกระจายอยู่บริ เวณ ห้ องเรี ยน สนาม โรงอาหาร ห้ องนา้
และห้ องพยาบาล แต่มลู ฝอยจากสถานที่ตา่ งๆ ดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมลงถังและขนย้ ายมายัง จุดรวบรวมมูล
ฝอยของโรงเรี ยนและขนถ่ายออกจากโรงเรี ยนทุกวัน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ ผลกระทบของมูลฝอยภายใน
โรงเรี ยนใน Table 2
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Table 2 The impact of solid waste in school
Topic
Impact analysis
Impact level
Kind of solid waste
Not found infection and hazardous waste
(0)
Quantity of solid waste
Not found solid waste residues in school
(0)
Proportion of solid waste
A very small proportion compared with the national
(0)
average ratio of solid waste.
Distribution of solid waste Collection and transportation solid waste from various
(0)
locations to gathering point and move out from school
every day.
ระดับของผลกระทบ (Impact level) 0 = ไม่เกิดผลกระทบ, ± 2 เกิ ดผลกระทบปานกลางใช้ เทคโนโลยี
ระดับพื ้นฐานแก้ ไข, ± 3 เกิดผลกระทบระดับรุ นแรงจาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งในการแก้ ไข (เกษม, 2554)
การสร้ างแนวทางการจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยน
สร้ างแนวทางการจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยนด้ วยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) กับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 10 คน โดยนาเสนอผลการศึกษาชนิดและผลกระทบของมูลฝอยที่ เกิดขึน้ ภายใน
โรงเรี ยนและร่ วมกันสนทนาในหัวข้ อ”วิธีการในการจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยน” ผลการศึกษาพบว่าถึงแม้ มลู
ฝอยที่ เกิ ดขึ น้ ภายในโรงเรี ย นจะไม่เกิ ดผลกระทบต่อ โรงเรี ย น แต่ก ลุ่มตัวอย่ างมีความเห็ น ว่าสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยของโรงเรี ยน ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 6 วิธีคือ (1) นากล่องนมมาทากระเป๋ า (2) ทิ ้งขยะให้ ลงถัง
(3) นาขวดไปขาย (4) สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ (5) นาเศษอาหารไปให้ เป็ นอาหารสัตว์ และ (6) คัดแยกขยะ
และเมื่อนาข้ อคิดเห็นของนักเรี ยนตัวแทนที่ได้ จากการสนทนากลุ่มมาสร้ างแนวทางการจัดการมูลฝอย
ภายในโรงเรี ยน พบว่า แนวทางการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนประกอบไปด้ วย 2 วิธีใหญ่ คือ
(1) ลดปริ มาณการเกิดมูลฝอยซึง่ เป็ นวิธีการที่มีความสอดคล้ องกับการศึกษาของ เตือนจิต (2547) ในการจัดการ
มูลฝอยโดยการลดปริ มาณมูลฝอยด้ วยความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยน รวมทัง้ ยัง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ ภาณุวตั ิ (2551) ที่มีการจัดกิจกรรมการเข้ าค่ายการคัดแยกมูลฝอยเพื่อลดปริ มาณ
มูลฝอยของโรงเรี ยน และ (2) การเพิ่มมูลค่าของมูลฝอยซึง่ ประกอบไปด้ วย 4 กิจกรรมดังแสดงใน Table 3
Table 3 Solid waste management guidelines
Solid waste management guidelines
Reducing solid waste activities
Adding solid waste value activities
1. Organized the campaign for screening
1. Gathered plastic bottle and used paper
solid waste before leave into the right

for sale.

bin.
2. Contested the solid waste invention in
school.
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อย่างไรก็ตามผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าโรงเรี ยนมีรูปแบบในการจัดการขยะของโรงเรี ยนเป็ นพื ้นฐาน
อยู่แล้ ว ดังนัน้ แนวทางการศึกษาในอนาคตอาจเป็ นการศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนในกระบวนการ
จัดการขยะ เพื่อที่จะได้ นามาสังเคราะห์เป็ นแนวทางการส่งเสริ ม หรื อพัฒนา การมีส่ วนร่ วมของนักเรี ยนให้ มาก
ขึ ้นต่อไป
สรุ ป
แนวทางการจัดการมูลฝอยภายในโรงเรี ยนโดยการมีสว่ นร่ วมของนักเรี ยนประกอบไปด้ วย 2 แนวทางคือ
คือการลดปริ มาณการเกิ ดมูล ฝอย และการเพิ่ มมูล ค่าของมูลฝอยซึ่งประกอบไปด้ วย 4 กิ จกรรมคือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ มีการคัดแยกมูลฝอยตามประเภท และทิ ้งมูลฝอยให้ ลงถังที่เตรี ยมไว้ จัดการประกวดแข่งขันการ
ทาสิ่งประดิษฐ์ จากมูลฝอยระหว่างห้ องเรี ยน รวบรวมมูลฝอยทัว่ ไปเช่นพลาสติก และกระดาษขาย และรวบรวม
เศษอาหารไปขายเป็ นอาหารสัตว์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงครามในการอนุเคราะห์สถานที่ศกึ ษาวิจยั และขอขอบคุณหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสนับสนุนทุน
และเวลาในการศึกษาวิจยั
เอกสารอ้ างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. 2557. (ร่ าง) รายงานสถานการณ์ มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, กรุ งเทพฯ.
กรมควบคุมมลพิษ. 2558. (ร่ าง) แผนแม่ บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 – 2564). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, กรงเทพฯ.
เกษม จันทร์ แก้ ว. 2546. วิทยาศาสตร์ ส่ งิ แวดล้ อม. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
เกษม จันทร์ แก้ ว. 2554. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมขัน้ สูง. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุ งเทพฯ.
เตือนจิต สุดสวาท. 2547.การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนในเขตเทศบาล ตาบลท่ าเรื อพระแท่ น อาเภอท่ ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาโท ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา.มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ.
ภานุวตั ิ ทองเจิม. 2551.โปรแกรมสิ่งแวดล้ อมศึกษาเพื่อการลดปริมาณขยะในโรงเรี ยนอนุบาล
กาแพงแสน.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วรางคณา วิเศษมณี. 2554. การพัฒนากระบวนการคัดแยกขยะในสถานศึกษา. วารสารสิ่งแวดล้ อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3: 13-17.
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บัณฑิตศึกษา มสธ 3: 3-13.
สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม. 2554. แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนระดับประเทศและแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดการมูลฝอยประเภท แก้ ว กระดาษ
พลาสติก และหลอดฟลูออเรสเซนต์ . บริ ษัทยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด. กรุ งเทพ.
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คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีสับปะรดพันธุปตตาเวีย จากหนอสับปะรดรุนหนึ่งและรุน
สองของพืน้ ที่ลุมน้าํ เขตเงาฝน จังหวัดเพชรบุรี
Physical and Chemical Characteristics of Pineapple Fruit (Smooth Cayenne) Product from First
and Second Ratoons Pineapple in Rain-shadow Watershed area, Phetchaburi Province
สายสุจิตร พูลสงวน* กิตติชัย ดวงมาลย และ อลงกรณ อินทรักษา
Saysujit Poolsangaun* Kittichai Duangmal and Alongkorn Intaraksa

บทคัดยอ
การศึกษาการเปรียบเทียบสับปะรดพันธุปตตาเวียในหนอสับปะรดรุนหนึ่ง และหนอสับปะรดรุนสอง
ไดทําการศึกษาคุณลักษณะ 2 ประเภทคือ คุณลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความสูง เสนรอบวง น้ําหนัก จํานวน
ตา จํานวนใบ และปริมาณคลอโรฟลดในใบ คุณลักษณะทางเคมี ไดแก ความหวาน (brix) คาไนเตรท (nitrate)
ปริมาณกรด (acidity) และคาความเปนกรด-ดาง (pH) ในพื้นที่ลุมน้ําพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อ ทําการเปรียบเทียบผลผลิ ตสับปะรดกั บคามาตรฐานที่ โรงงานแปรรูปสั บปะรดกระปอง พบว า
คุณลักษณะทางกายภาพจากผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองมีความเหมาะสมในการนําสงเขาโรงงานทั้งในปจจัย
ขนาดเสนรอบวง และปริมาณน้ําหนักผลสับปะรด ในขณะที่คุณลักษณะทางเคมีทั้งหนอสับปะรดรุนหนึ่ง และ
หนอสับปะรดรุนสองมีความเหมาะสมในการนําสงเขาโรงงานในสวนของคาไนเตรท (nitrate) ปริมาณกรด
(acidity) และคาความเปนกรด-ดาง (pH) แตคาความหวาน (brix) จากผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองมีคาต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานโรงงานสับปะรดกระปองทั้งนี้อาจเนื่องมาจากดินบริเวณดังกลาวไดผานการใชเพาะปลูกมาแลว
รอบหนึ่งดังนั้นเกษตรกรจึงตองพิจารณาการใสปุยโพแทสเซียมเพื่อเพิ่มคาความหวานในผลสับปะรด

ABSTRACT
Studied compared of pineapple fruit (Smooth Cayenne) in pineapple first ratoons and pineapple
second ratoons, Studied characteristic two types of physical, height, weight, circumference, eye and left
number, chlorophyll content in leaves. Chemical characteristic include sweetness (brix), nitrate, acidity
and pH in Phusawan watersheds area, Kaengkrachan district, Phetchaburi province. When compared to
the standard that is found in Pineapple processing plant, Physical characteristic in pineapple second
ratoons are suitable for import into the factory in the circumference and weight of Pineapples. While the
Chemical characteristic found in pineapple first ratoons and pineapple second ratoons are suitable for
import into the factory of the nitrates, acidity and pH but the sweetness (brix) of Pineapple second ratoons
less than the industrial standards, because of the soil in the area has been planted already around one, so
farmers have to consider potassium fertilizer (K) to increase the sweetness (brix) of the Pineapples.
Key Words: Pineapple Ratoon, Chemical, Physical, Brix
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คํานํา
สับปะรดพืชลมลุกเปนผลไมเขตรอนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเปนผลผลิตที่ใชใน
การแปรรูปเพื่อสงออกในรูปแบบสําเร็จรูป กลาวคือ สับปะรดเปนพันธุไมที่มีบทบาททั้งการบริโภคและการสงออก
โดยพันธุที่มีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตตอสภาพแวดลอมในประเทศไทยคือสับปะรดพันธุปตตาเวีย การปลูก
สับปะรดในลุมน้ําพุสวรรคจัดเปนกิจกรรมหลักในการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา ทั้งนี้ดวยปจจัยที่เอื้ออํานวย
อาทิ คุณลักษณะดิน (soil) ลักษณะภูมิอากาศ (climate) เปนตนปจจัยดังกลาวเปนตัวแปรที่สําคัญตอคุณภาพ
ภายใน และสัณฐานวิทยาของผลผลิตสับปะรดที่มีผลตอการสงแปรรูปเขาโรงงานสับปะรดกระปอง (จารุพันธ, 2526)
สับปะรด เปนพืชที่มีการปลูกหนึ่งครั้งสามารถใหผลผลิตไดจากหนอในรุนตอไปที่แตกออกจากตอตน
พอแมพันธุได 2-3 รุน แตผลผลิตของหนอรุนตอไปที่แตกออกจากตอพอแมพันธุอาจสงผลตอคุณลักษณะทาง
กายภาพและทางเคมีของผลผลิตทําใหไมไดผลผลิตตามคุณภาพที่ทางโรงงานแปรรูปสับปะรดกระปองตองการ หรือ
ถาตองการใหมีคุณภาพของผลผลิตไดตามตองการอาจตองมีการบํารุงรักษาที่มากขึ้น จึงทําใหตองเสียคาใชจาย
มากขึ้นตามไปดวย (อังคณา, 2555) การศึกษาการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพไดแก ความสูง ขนาดโคน
ตน จํานวนตา จํานวนใบ น้ําหนักผล เสนรอบวงผล ปริมาณคลอโรฟลดในใบสับปะรด และในดานคุณลักษณะทาง
เคมีไดแก คาความหวาน (brix) คาไนเตรท (nitrate) คาความเปนกรดเปนดาง (pH) และสภาพความเปนกรด
(acidity) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางทางลักษณะระหวางผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนหนึ่ง และผลผลิตจาก
หนอสับปะรดรุนสอง ทั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยทางกายภาพและทางเคมีที่มีผลตอการสงสับปะรดเขาโรงงานแปรรูป
สับปะรดกระปอง เนื่องจากสับปะรดเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และนอกจากนั้นผล
การศึกษาเปนผลขอมูลที่ใชในการแนะนําแนวทางการปลูกสับปะรดใหแกเกษตรกรตอไป

อุปกรณและวิธกี าร
การศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีของผลผลิตสับปะรด
พันธุปตตาเวียทําการเปรียบเทียบหาความแตกตางผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนหนึ่งเปนหนอเจริญขึ้นมาจากบริเวณ
มุมใบและเจริญเติบโตขึ้นมาเปนสับปะรดตนใหมพัฒนาขึ้นมากจากหนอบนตนแม และผลผลิตจากหนอสับปะรดรุน
สองเปนสับปะรดตนใหมที่เกิดจากตาตามมุมใบของหนอสับปะรดรุนหนึ่ง (อังคณา, 2555) ทั้งนี้สับปะรดที่นํามา
ศึกษา เริ่มทําการปลูกในเดือนสิงหาคมป 2556 เก็บผลผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2558 พื้นที่ศึกษาตั้งอยูในจุดที่ตั้ง
แปลงสับปะรดบริเวณพื้นที่ลุมน้ําพุสวรรค อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ตัวอยางผลผลิตหนอสับปะรดทั้งสองรุนจะเก็บผลผลิตสับปะรดที่มีขนาดของหนอที่ใกลเคียงกันไดแก
ขนาดน้ําหนัก 500 - 600 กรัม ความยาว 50 - 60 เซนติเมตร แตมีความแตกตางกันในเรื่องของอายุของหนอสับปะรด
รุนสองมีอายุประมาณ 2 ปในขณะที่หนอรุนหนึ่งมีอายุ 1 ปครึ่ง และการสะสมของธาตุอาหารภายในหนอสับปะรด
อาทิ ไนโตรเจน (N) โพแทสเซียม (K) ฟอสฟอรัส (P) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ในหนอสับปะรดรุนสองมี
การสะสมธาตุอาหารมาตั้งแตหนอสับปะรดรุนแรก ลักษณะของดินที่ใชในการปลูกสับปะรดเปนดินรวนปนทราย
ภายในดินมีธาตุอาหารที่ไดจากปุย 2 สูตร ไดแก สูตร 15-15-15 และสูตร 21-0-0 ดวยระยะเวลา 2 ชวง ครั้งที่ 1 สูตร
21-0-0 และ สูตร 15 -15-15 จํานวน 25 - 40 กรัมตอตนบริเวณโคนตน ใสหลังจากปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่ 2
สูตร 21-0-0 และสูตร 15-15-15 จํานวน 30 - 70 กรัมตอตนใสหลังจากครั้งแรกประมาณ 5 – 7 เดือน
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การเก็บตัวอยาง และวิเคราะหตัวอยาง
ลงสํารวจพื้นที่พรอมเก็บตัวอยางตามจุดที่กําหนด การเก็บตัวอยางผลผลิตหนอสับปะรดทั้งสองรุนอาศัย
ปจจัยทิศดานลาด (aspect) และความลาดชัน (slope) ในบริเวณพื้นที่จุดที่ตั้งแปลงสับปะรด ทั้งนี้ทําการสุม
ตัวอยางทั้งหมด 72 ลูกจากพื้นที่ทั้งหมด 1 ไรแบงเปนผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่ง 36 ลูก และผลผลิตหนอ
สับปะรดรุนสอง 36 ลูก บนพื้นที่แปลงปลูกสับปะรดที่ไดกําหนดขนาดของหนอสับปะรดดังที่กลาวไวในขางตน 1)
คุณลักษณะทางกายภาพ คือการวิเคราะหปจจัยในเชิงกายภาพไดแก ความสูงลําตน ขนาดโคนลําตน และเสนรอ
บวงผลผลิตสับปะรดใชสายวัดและตลับเมตรหนวย (เซนติเมตร) ในการวัดคลอโรฟลลในใบสับปะรดดวย
เครื่องวัดคลอโรฟลดรุน (minalta) หนวยเปนรอยละ (%) น้ําหนักของผลสับปะรดดวยตราชั่งหนวย (กิโลกรัม)
จํานวนใบสับปะรด และจํานวนตาสับปะรด 2) คุณลักษณะทางเคมี คือการวิเคราะหในเชิงเคมีโดยจะเนน
วิเคราะหภายในของผลสับปะรดไดแก คาความหวาน (brix) โดยการใชเครื่อง hand refractometer การวัดคาไน
เตรทดวยกระดาษทดสอบไนเตรท หาความเปนกรด-ดาง (pH) ดวยการนําน้ําสับปะรดที่คั้นมาวัดดวย pH meter
และการวัดคาความเปนกรด (acidity) จากวิธีการ tritratable acidity (TA) โดยนําน้ําคั้นสับปะรดมาไตเตรทกับ
NaoH แลวคํานวณหา (%) ตามวิธีการของ ภานุพงษ และคณะ (2557) การวิเคราะหตัวอยางผลผลิตทาง
กายภาพ และทางเคมีจากผลผลิตหนอ สับปะรดทั้งสองรุนดวยวิธีการทดสอบความแตกตางทางสถิติขอ มูล
ระหวางคาเฉลี่ยทั้งสองกลุมที่เปนอิสระตอกันผลที่ไดจากการวิเคราะหตัวอยางทั้ง 72 ตัวอยางในแตละปจจัย
นํามาหาคาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด และหาความแตกตางกันทางสถิติดวยการทดสอบ (T-test) แบบ
dependent (Huck et al., 1974) และนําเปรียบเทียบปจจัยคุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีของผลผลิต
สับปะรดพันธุปตตาเวียในผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่ง และผลผลิตหนอสับปะรดรุนสอง ทั้งนี้เพื่อหาความ
เหมาะสมของผลผลิตสับปะรดที่มีความเหมาะสมในการสงเขาโรงงานสับปะรดกระปอง

ผลและวิจารณ
พื้นที่ลุมน้ําพุสวรรคมีการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรมหลักคือ การปลูกสับปะรด ทั้งนี้เนื่องดวยความ
เอื้ออํานวยในดานสภาพแวดลอมปจจัยดานลักษณะดิน (soil) ลักษณะภูมิอากาศ (climate) เปนตน จาก
การศึกษาและวิเคราะหผลผลิตสับปะรดโดยการเก็บตัวอยางสับปะรดพันธุปตตาเวียจํานวน 72 ลูกโดยทําการ
เปรียบเทียบคุณภาพผลผลิตสับปะรดพันธุปตตาเวียผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนหนึ่ง และผลผลิตจากหนอ
สับปะรดรุนสอง สามารถอธิบายความแตกตางไดเปน 2 ลักษณะไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ และ
คุณลักษณะทางเคมีดังนี้
คุณลักษณะทางกายภาพ
ความสู ง และความกว า งของลํ า ต น สั บ ปะรดพั น ธุ ป ต ตาเวี ย เป น สายพั น ธุ ที่ มี ค วามสามารถเข า กั บ
สภาพแวดลอมที่แหงแลงไดดี ลักษณะของความสูงและความกวางบงบอกไดถึงคุณภาพ และขนาดของผล
สับปะรด (ประธาน, 2544) จากการศึกษาคาเฉลี่ยความแตกตางทางสถิติความสูงของลําตนพบวาไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยที่ผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่งมีความสูงเฉลี่ยที่ 78
เซนติเมตร ผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนสองมีความสูงเฉลี่ย 71 เซนติเมตร (Table 1) ผลดังกลาวมาจากหนอ
สับปะรดรุนสองมีการสูญเสียธาตุไนโตรเจน (N) จํานวนหนึ่งจากการติดไปกับผลผลิตของสับปะรด และในกรณี
ดินที่ปลูกสับปะรดมีปริมาณไนโตรเจน (N) ไมเพียงพอ นอกจากนั้นคุณสมบัติการระบายน้ําไดดีของดินรวนปน
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ทรายมักจะเปนผลใหมีการสูญเสียธาตุไนโตรเจน (N) และธาตุอาหารอื่นๆ ไปพรอมกับน้ําที่ชะลางหนาดิน
(อังคณา, 2555) ในทางตรงกันขามคาเฉลี่ยทางสถิติของความกวางลําตนที่วัดจากขนาดโคนตนเมื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตหนอสับปะรดทั้งสองรุนแลวพบวามีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจาก P มีคา
0.004 (Table 1) โดยคาเฉลี่ยของความกวางลําตนผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่งและผลผลิตหนอสับปะรดรุนสอง
มีความกวางเฉลี่ยอยูที่ 26 และ 27 เซนติเมตร (Table 1) หรืออาจกลาวไดวาผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองมีการ
เจริญเติบโตออกทางดานขางมากกวาผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่ง
ขนาดและน้ําหนักของผลสับปะรดพันธุปตตาเวียในพื้นที่ลุมน้ําพุสวรรคเกษตรกรจะนิยมเก็บผลผลิตเพื่อ
สงเขาโรงงานสับปะรดกระปอง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขนาดสับปะรดที่เปนขนาดมาตรฐานของโรงงานขนาด
เสนรอบวงจะอยูที่ 20 - 30 เซนติเมตรเพื่อความเหมาะสมในการบรรจุลงกระปอง น้ําหนักผลที่เหมาะสมที่สุดควร
อยูในชวง 1.0 - 1.5 กิโลกรัม (จิราพรรณ, 2548) จากการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยทางสถิติของขนาดของเสนรอบวง
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่งมีคาเฉลี่ยเสนรอบวงที่ 28
เซนติเมตร ผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองมีคาเฉลี่ยเสนรอบวงที่ 33 เซนติเมตร (Table 1) ในขณะที่คาเฉลี่ยทาง
สถิติของน้ําหนักผลสับปะรดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจาก P มีคา 0.035
(Table 1) ผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่งมีคาเฉลี่ยน้ําหนักผลที่ 0.94 กิโลกรัมผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองมี
คาเฉลี่ยน้ําหนักผลที่ 1.09 กิโลกรัม (Table 1) เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานโรงงานสับปะรดกระปองพบวา
ขนาดเสนรอบวงในผลผลิตหนอสับปะรดทั้งสองรุนสามารถสงเขาโรงงานสับปะรดกระปองได สวนคาเฉลี่ยของ
น้ําหนักของผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่งไมเหมาะสมตอการสงเขาโรงงานสับปะรดกระปอง อาจจะเปนผลมาจาก
ผลผลิตในหนอสับปะรดรุนสองมีการสะสมธาตุโพแทสเซียม (K) ที่สําคัญตอการสรางอาหารไวในหนอบางสวน
มาตั้งแตการปลูกในครั้งแรกเมื่อนํามาปลูกอีกครั้งทําใหผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองสามารถสรางอาหารไดมาก
ขึ้นเชนเดียวกับ ภานุพงษ และคณะ (2557); Quaggio et al. (2002) พบวาธาตุโพแทสเซียม (K) ไมมีผลตอการ
เจริญเติบโตของสับปะรดแตสงผลตอขนาด และสามารถเพิ่มน้ําหนักของผลผลิตได
จํานวนใบและปริมาณคลอโรฟลล สับปะรดพันธุปตตาเวียมีจํานวนใบมากที่สุดเมื่อเทียบกับสับปะรด
พันธุอื่นใบของสับปะรดเปนตัวกําหนดการเกิดหนอเนื่องจากหนอสับปะรดจะเกิดตามมุมใบ ความแตกตางของ
ผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนหนึ่งและผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนสองอยูที่การกําเนิดของหนอในหนอสับปะรด
รุนสองจะเกิดจากสับปะรดตนใหมจากตาตามมุมใบของหนอรุนหนึ่ง (ประธาน, 2544) ทั้งนี้ปจจัยในดาน
สภาพแวดลอมจะเปนตัวเอื้ออํานวยจํานวนใบสับปะรด จากการศึกษาคาเฉลี่ยทางสถิติของจํานวนใบ และ
ปริมาณคลอโรฟลดในใบสับปะรดพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) จํานวนใบของ
ผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่งและจากผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองอยูที่ 35 และ 36 ใบ (Table 1) และคาเฉลี่ย
ปริมาณคลอโรฟลดในใบอยูที่ 71.3 % และ 71.7 % (Table 1) Radha and Chadh (1992) กลาววา ระดับธาตุ
อาหารหลัก (N P K) ในหนอของสับปะรดทั้งสองรุนตองมีปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียม (K) มี
ความสําคัญตอการสังเคราะหแสง สอดคลองกับ ภานุพงษ และคณะ (2557); พิทยา (2554) ธาตุโพแทสเซียม
(K) มีสวนชวยในการสังเคราะหแสงชวยเคลื่อนยายน้ําตาลจากใบไปผลผลิต สับปะรดที่มีใบมากสงผลตอการเกิด
ดอกในตนสับปะรด ลักษณะของใบที่มีสีเขียวจัดเกิดจากการรับแสงของพืชเพื่อนํามาสราง และสะสมของอาหาร
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ปริมาณของคลอโรฟลดที่สูงกวาเล็กนอยในผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองอาจจะสามารถผลิตอาหารไดดีกวาทําให
คุณลักษณะทางกายภาพหนอสับปะรดรุนสองในขนาดของลําตนดีกวาหนอสับปะรดรุนหนึ่ง
จํานวนตา ผลสับปะรดเกิดขึ้นจากรังไขที่เจริญขึ้นมาแทนตัว 1 ตา กลาวคือใน 1 ตาของสับปะรดลูกหนึ่ง
จะอุดมดวยสารอาหารที่ดูดซึมมากจากลําตนที่รับธาตุอาหารจากการสะสมในดินที่ปลูก และการสะสมในหนอ
สับปะรด จํานวนตาในผลสับปะรดมีความสัมพันธตอคุณภาพทางเคมีภายในสับปะรดโดยเฉพาะความหวาน
จากการศึกษาคาเฉลี่ยทางสถิติพบวาคาเฉลี่ยของจํานวนตาในผลผลิตหนอสับปะรดทั้งสองรุนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจาก P มีคา 0.005 (Table 1) โดยคาเฉลี่ยผลผลิตหนอสับปะรดรุน
หนึ่งอยูที่ 70 ตา และในคาเฉลี่ยผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองอยูที่ 81 ตา (Table 1) การคัดเลือกสับปะรดที่สงเขา
โรงงานทางโรงงานจะพิจารณาจํานวนตาสับปะรดเพื่อดูความสุก และความหวานในผลสับปะรดกลาวคือ จํานวน
ตา 2 - 6 ตาที่เปนสีเหลืองถือวาลูกนั้นมีความสุกแลวรอยละ 50 (จินดารัฐ, 2541)
Table 1 Average physical of pineapple first and second ratoons.
Factor
Pineapple first ratoons Pineapple second ratoons Factory standard* P value
78 cm
71 cm
2.906
Stump height
25 cm
27 cm
0.004
Stump size
0.94 kg
1.09 kg
1 – 1.5 kg
0.035
Fruit weight
28 cm
33 cm
20-30 cm
1.011
Circumference
70 eyes
81 eyes
0.005
Pineapple eyes
35 leaves
36 leaves
0.505
leaves
Chlorophyll
71.3 %
71.7%
0.890
in the leaves
Remark: *Jiraphan (2548)
คุณลักษณะทางเคมี
คาความหวาน (brix) ลักษณะความหวานของสับปะรดที่โรงงานรับซื้อจะตองมีความสุกปานกลางไมมี
กลิ่นสาเหลาเปอรเซ็นตคาความหวานสัมพันธกับปริมาณน้ําตาลในผลผลิต ดังนั้นธาตุอาหารในหนอสับปะรดจึง
มีผลอยางมากธาตุอาหารหลักโดยเฉพาะโพแทสเซียม (K) เปนธาตุที่มีผลตอคุณภาพชัดเจนกวาธาตุอื่นๆ ทั้งนี้
เพราะโพแทสเซียม (K) เนื่องจากเปนธาตุอาหารหลักมีบทบาทที่สําคัญตอการสรางและการเคลื่อนยายแปงและ
น้ําตาล การใสปุยใหไดรับโพแทสเซียมอยางเพียงพอทําใหมีการสะสมน้ําตาลในผลเกิดขึ้นไดเต็มที่ และทําให
สับปะรดมีความหวานตามธรรมชาติ (พิทยา, 2554) จากการศึกษาคาเฉลี่ยทางสถิติของเปอรเซ็นตของความ
หวาน (brix) พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนหนึ่ง
และผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนสองมีระดับคาเฉลี่ยความหวาน (brix) อยูที่รอยละ 12 และรอยละ 9 ตามลําดับ
(Table 2) เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนหนึ่งมีปริมาณความหวานเหมาะสมแกการ
สงโรงงานตามมาตรฐานที่ตองไมเกินรอยละ 12 - 14 (จารุพันธ, 2526) แตในผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนสองมี
คาเฉลี่ยความหวานต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคือรอยละ 9 อาจเกิดจากการที่ดินมีปริมาณธาตุโพแทสเซียม (K) ต่ํา
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ดังนั้นเกษตรกรจึงควรพิจารณาเพิ่มธาตุโพแทสเซียม (K) ในปุยใหมากขึ้นเพราะโพเเทสเซียม (K) มีหนาที่สําคัญ
ในการสรางและการเคลื่อนยายน้ําตาลในพืช สัมพันธกับ อดิศักดิ์ และจินดา (2549) การเกิดความหวานใน
สับปะรดนั้นมีความสัมพันธกับการสะสมน้ําตาลในผลผลิตโดยเฉพาะชวงกอนการเก็บเกี่ยว การจัดการปุย
โพแทสเซียม (K) อยางเหมาะสมในระยะหลังติดผลจะชวยเพิ่มขนาดและคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะความ
หวานในผลผลิตได (พิทยา, 2554)
คาไนเตรท (nitrate) เปนสารตกคางในสับปะรดที่เก็บเกี่ยวจากแปลงปลูก ความสัมพันธของปริมาณ
ไนเตรทมีผลตอการสงเขาโรงงานแปรรูป เนื่องจากคาไนเตรทในผลผลิตจะกัดกรอนสารเคลือบกระปองซึ่งทําให
กระปองดํา ทางโรงงานไดกําหนดไวใหสารไนเตรทในผลผลิตสับปะรดไมเกิน 25 ppm (จารุพันธ, 2526) จาก
การศึกษาคาเฉลี่ยทางสถิติของปริมาณไนเตรทพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
คาเฉลี่ยของผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนหนึ่งและผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนสองพบคาไนเตรทโดยเฉลี่ยที่ 11
ppm และ 12 ppm ตามลําดับ (Table 2) ซึ่งไมเกินคามาตรฐานโรงงานกําหนดไว ไนเตรทที่ตกคางในผลผลิต
เกิดขึ้นจากการใชปุยเคมีในปริมาณมากจากการฉีดพนของเกษตรกร และการรับปุยที่ผสมธาตุไนโตรเจน (N)
มากจากการสะสมคางในดินและปุยที่ไดรับจากการปลูกสับปะรด นอกจากนั้นยังไดรับสารไนโตรเจนจากฝน
โดยตรง (เจริญศักดิ์ และคณะ, 2537)
คาความเปนกรด-ดาง (pH) มีผลตอความหวานในสับปะรด เนื่องจากความหวานจะเพิ่มขึ้นเมื่อน้ําหนัก
ผลเพิ่มขึ้นและปริมาณความเปนกรดต่ํา (Paull and Chen, 2001) คามาตรฐานโรงงานสับปะรดกระปองความ
เปนกรดเปนดาง (pH) ในสับปะรดอยูที่ 3.5 - 4 (จารุพันธ, 2526) การศึกษาคาเฉลี่ยทางสถิติของปริมาณความ
เปนกรด-ดาง (pH) พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยผลผลิตหนอสับปะรดรุน
หนึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.72 และ ผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองมีคาเฉลี่ยที่ 3.70 (Table 2) ซึ่งมีความแตกตางกันอยู
เล็กนอยแตอยูในเกณฑมาตรฐานโรงงานสับปะรดกระปอง
คาปริมาณกรด (acidity) ปริมาณกรดในผลสับปะรดหาไดจากการ titratable acidity (TA) เพื่อหาความ
เปนกรดในน้ําสับปะรดโดยสภาพความเปนกรดที่โรงงานตองการตองไมเกิน 20/100 ml ทั้งนี้สภาพความเปนกรด
มีความสัมพันธตอคุณภาพของสับปะรดที่บรรจุลงกระปองหากสับปะรดมีคาความเปนกรดมากจะมีฤทธิ์กัดกรอน
กระปองและทําใหกระปองเสื่อมคุณภาพรวดเร็วขึ้น (จารุพันธ, 2526) จากการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยทางสถิติของ
ปริมาณกรดพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่งมี
คาเฉลี่ยปริมาณกรดที่ 12.5 % และผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองมีคาเฉลี่ยปริมาณกรดที่ 16.4 % ในกรณีที่
ปริมาณกรดในผลผลิตหนอสับปะรดรุนหนึ่งนอยกวาผลผลิตหนอสับปะรดรุนสองเพราะผลผลิตหนอสับปะรดรุน
หนึ่งมีความหวานมากจึงเปนผลใหปริมาณกรดลดลง (Soler, 1994) ปริมาณกรดเกิดขึ้นจากตนสับปะรดดูดซับ
ธาตุอาหารภายในดิน และจากการสะสมในหนอสับปะรดโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน (N) นอกจากนั้นอิทธิพลของ
สภาพอากาศ แสงแดด อุณหภูมิมีผลตอคุณภาพของสับปะรดสงผลโดยตรงตอคุณภาพสับปะรด (จินดารัฐ,
2541) การใสปุยธาตุไนโตรเจน (N) และปุยโพแทสเซียม (K) ในสัดสวนที่เหมาะสมเปนทางแกไขปญหาปริมาณ
กรดภายในผลสับปะรดที่สูงไดโดยกําหนดให (N : K ประมาณ 3 : 4) ซึ่งมีความสําคัญมากตอการเจริญเติบโต
ทางลําตน ใบ และขนาดของผลสับปะรดสงผลตอคุณภาพโดยเฉพาะปริมาณกรด และน้ําตาลในผลผลิต
(จิราพรรณ, 2548)
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Table 2 Average Chemical of pineapple first and second ratoons.
Factor
Pineapple first ratoons Pineapple second ratoons Factory standard* P value
Brix
12 %
9%
12 – 14 %
2.329
Nitrate
11 ppm
12 ppm
less than 25 ppm 0.711
Acidity
12.5 %
16.4 %
less than 20 %
9.421
pH
3.72
3.70
3.5 – 4
0.876
Remark: *Jaruphan (2526)

สรุป
การเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีของผลผลิตจาก
หนอสับปะรดรุนหนึ่งและผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนสองที่มีความเหมาะสมตอการสงเขาโรงงานสับปะรด
กระปอง ของผลผลิตหนอสับปะรดทั้งสองรุนพบวา ผลทางคุณลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความสูงลําตน เสน
รอบวง จํานวนใบ และปริมาณคลอโรฟลดในใบมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ แตปริมาณของน้ําหนักผล และ
จํานวนตามีความแตกตางกันโดยศึกษาคาเฉลี่ยทางสถิติ (T - test) เมื่อเทียบกับคามาตรฐานโรงงานสับปะรด
กระปองพบวาผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนสองมีความเหมาะสมในการสงเขาโรงงานสับปะรดกระปองมากกวา
ผลผลิตจากหนอสับปะรดรุนหนึ่ง หนอสับปะรดทั้งสองรุนปลูกในลักษณะดินรวนปนทราย มีขนาดและน้ําหนัก
ใกลเคียงกันและรับปุยสูตรเดียวกัน แตมีความแตกตางกันที่หนอสับปะรดรุนสองมีธาตุอาหารสะสมภายในหนอ
มากกวาหนอสับปะรดรุนหนึ่ง ในขณะที่คาเฉลี่ยทางสถิติของคุณลักษณะทางเคมีปจจัยความหวาน คาไนเตรท
ความเปนกรด-ดาง และปริมาณกรดพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติและมีความเหมาะสมตอการสงโรงงาน
สับปะรดกระปอง แมวาคาเฉลี่ยความหวานในหนอสับปะรดรุนสองจะต่ํากวาเกณฑมาตรฐานโรงงานสับปะรด
ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการใสปุย และการดูแลรักษาจึงควรพิจารณาโดยเพิ่มปริมาณของธาตุโพแทสเซียม (K) ที่
สงผลตอคุณภาพความหวานสับปะรดใหมากขึ้น
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ประสิทธิภาพและความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
แบบสสารเปลี่ยนสถานะ
The Efficiency and Economic Value the Substance Changes State Solar Collector
นริ ศรา ละอองเอก สกุลรัตน์ คามูล* และสุพินดา จ ้าหนองโพธิ์
Narisara Laongek Sakulrat Kummool* and Supinda Jumnongpo

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายภาพของสมุ น ไพร สร้ างแบบจ าลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ท านายการอบแห้ ง ออกแบบ สร้ าง ทดลอง และศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ พบว่า ข่า ไพล ขมิ ้น ขิง และใบหม่อน มีความชื ้น 380.79,
273.95, 415.88, 383.63 และ 234.91 % (Md) ตามลาดับ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ฯ พบว่า ข่า Md = - 8.36t
+ 380 ไพล Md = - 4t + 274 ขมิน้ Md = - 5.8t + 416 ขิ ง Md = - 5.5t + 384 และใบหม่อน Md = - 11.25t +
210 จากการออกแบบแผงรั บพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นแบบแผ่นเรี ยบ ภายในบรรจุสสารเปลี่ยนสถานะ พบว่า
มวลมีผลต่อการเก็บความร้ อนและสามารถเก็บความร้ อนได้ 8 - 11 ชั่วโมง อุณหภูมิ 32 - 40 ºC ประสิทธิ ภาพ
และความคุ้ม ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การกัก เก็ บ ความร้ อน 204.40 MJ, ηc =48.07 % ค่ าใช้ จ่ ายคงที่
16,969 บาท/ปี ค่าใช้ จ่ายแปรผัน 121,500 บาท/ปี จุดคุ้มทุน 274 กิโลกรัม และระยะเวลาคืนทุน 72 วัน

ABSTRACT
This research aims were to study the physical characteristics of the herbs, the mathematical
model to predict drying, the designs, build, trial and study efficiency and economic value. The study
of physical characteristics of galangal, pylos, turmeric, ginger and mulberry leaves found of the
moisture content is 380.79, 273.95, 415.88, 383.63 and 234.91 % (Md) respectively. The mathematical
model of galangal is Md = - 8.36t + 380, pylos is Md = - 4t + 274, turmeric is Md = - 5.8t + 416, ginger
is Md = - 5.5t + 384 and mulberry leaves is Md = - 11.25t + 210. From the flat plate solar collector
design within the contains substance changes state find mass effect heat retention and can retain
heat 8 - 11 hours. The temperature 32 - 40 ºC. The efficiency and economic value find heat retention
is 204.40 MJ, ηc = 33.16 %, Fixed Costs is 16,969 Baht/year, Variable Costs is 121,500 Baht/year,
Break Even Point is 274 kilogram and Pay Back Period is 72 day
Key Words: mathematical model, economic value, heat retention
* Corresponding author; e-mail address: mindone123@hotmail.com
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คานา
ปั จจุบนั เกิดการตื่นตัวในการนาสมุนไพรมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรู ปแบบต่างๆ ซึง่ ผลิตผล
ทางการเกษตรส่วนใหญ่ถูกทาให้ แห้ ง โดยวิธีการตากแดด แต่ในบางครัง้ ประสบปั ญหาผลิตผลเปี ยกชืน้ และไม่
สามารถทาให้ แห้ งทันเวลา ปั ญ หาดังกล่าวสามารถแก้ ไขได้ โดยการใช้ เครื่ องอบแห้ ง เครื่ องอบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ น่าสนใจ เนื่ องจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ เป็ นพลังงานที่ ได้ เปล่า สะอาด ปราศจากมลภาวะ และ
ประเทศไทยมีแสงอาทิตย์ตลอดทัง้ ปี โดยมีค่าพลังงานประมาณ 17 MJ/m2.d ซึง่ มีศกั ยภาพเพียงพอในการทา
อุณหภูมิ 50 - 60 ºC โดย จารุ วฒ
ั น์ (2557) รายงานว่า เครื่ องอบแห้ งที่ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ มี 2 แบบ ได้ แก่
แบบไหลเวียนตามธรรมชาติ (Passive Solar Dryer) และระบบอบแห้ งแบบไหลเวียนตามธรรมชาติ (Passive
Solar Drying System) ซึง่ นิยมใช้ ในกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากดูแลรักษาง่าย เป็ นระบบที่ไม่ซบั ซ้ อน และเป็ นระบบ
ที่ไม่อาศัยพลังงานอย่างอื่นในการพาความร้ อนและขับเคลื่อนอากาศ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิดงั กล่าวจะเกิดขึน้
เฉพาะเวลาที่ มีแสงแดดเท่านัน้ ดังนัน้ จึงได้ ทาการศึกษาเพื่ อเพิ่ มระยะเวลาการทางานของเครื่ องอบแห้ งให้ มี
ระยะเวลาการทางานที่มากขึ ้นเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ โดยใช้ พลังงานความร้ อนจากสสารเปลี่ยนสถานะ โดยบรรจุ
ในแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ทาให้ ประสิทธิภาพเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ ้น
โดยการศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมุนไพร เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ออกแบบแผงรั บ และเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิ ตย์ และได้ สร้ างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ทานายการ
อบแห้ ง ออกแบบ และได้ ศึกษาประสิทธิ ภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
แบบสสารเปลี่ยนสถานะที่ได้ สร้ างขึน้ ด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมุนไพร
นาสมุนไพรวัดเส้ นผ่านศูนย์กลาง ความกว้ าง และความยาว ด้ วยเวอร์ เนียร์ คาลิปเปอร์ และชัง่ นา้ หนัก
ด้ วยเครื่ องชั่งดิจิตอล วัดค่าสีด้วยเครื่ องวัดค่าสี (Minolta Camera, ผลิตโดยประเทศญี่ ปน)
ุ่ แล้ วนาสมุนไพร
เข้ าเครื่ องอบแห้ งสุญ ญากาศ 105 ºC 12 ชั่วโมง คานวณปริ มาณความชืน้ มาตรฐานเปี ยก และมาตรฐานแห้ ง
ตามวิธีของ ASTM Standard. D3173 (1997) ดังสมการที่ 1
MW = [

W−d
] × 100
W

และ

เมื่อ
Mw
Md
W
d

=
=
=
=

ความชื ้นมาตรฐานเปี ยก, %
ความชื ้นมาตรฐานแห้ ง, %
มวลเริ่ มต้ นของผลิตภัณฑ์, kg
มวลแห้ งผลิตภัณฑ์, kg
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สร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ทานายการอบแห้ ง
นาสมุน ไพรอบในตู้อบแห้ งสุญ ญากาศ 40, 45 และ 50 ºC ชั่งน า้ หนัก ทุกๆ ชั่วโมง จานวน 8 ชั่วโมง
คานวณความชื ้นมาตรฐานเปี ยก และมาตรฐานแห้ ง และนาค่าเฉลี่ยมาสร้ างกราฟแสดงความสัมพันธ์ กบั เวลาที่
ใช้ ในการอบ จากกราฟมีแนวโน้ มเป็ นเส้ นตรง จึงเลือกใช้ สมการเส้ นตรง โดยใช้ วิธีวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
(Simple Regression Analysis)
ออกแบบ สร้ าง และทดลองแผงรั บพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสสารเปลี่ยนสถานะ
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ออกแบบแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบสสารเปลี่ยนสถานะ โดยจะเลือกใช้ แผงรับ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรี ยบ (Flat Plate Solar Collector) ซึง่ มีส่วนประกอบ ดัง figure 1 โดยสามารถทา
อุณหภูมิได้ ประมาณ 80 - 90 ºC ไม่ย่งุ ยากในการใช้ งาน ดูแลบารุ งรักษาง่าย สามารถใช้ ได้ ทกุ ๆ สถานที่

Figure 1 Flat Plate Solar Collector (Quaschning, 2004)
สสารเปลี่ยนสถานะหรื อวัสดุกกั เก็บความร้ อนเลือกใช้ ขี ้ผึ ้ง (Beeswax) โดยบรรจุภาชนะ 2 ขนาด ได้ แก่
ขนาด 5 กิโลกรัมและ 1 กิโลกรัม นาเข้ าตู้อบแห้ งสุญญากาศที่อณ
ุ หภูมิ 50, 60 และ 70 ºC เวลา 8 ชัว่ โมง และนา
ออกจากตู้อบแห้ งสุญญากาศแล้ วบันทึกอุณ หภูมิทุก ๆ 10 นาที จนอุณ หภูมิเท่ากับอุณ หภูมิสิ่งแวดล้ อม เพื่ อ
ศึกษาระยะเวลาในการกักเก็บความร้ อนของขี ้ผึ ้ง สาหรับระบบอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์เลือกใช้ แบบ Passive
Solar Dryer และแบบ Passive Solar Drying System โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
แบบสสารเปลี่ยนสถานะ ดัง figure 2
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Figure 2 Substance Changes State for Flat Plate Solar Collector and Solar.
ศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ของแผงรั บพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสสารเปลี่ยน
สถานะ
นาสมุนไพรเข้ าตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์และตรวจวัด TA, TB , Ti, Tf และ Gt ทุก ๆ ชัว่ โมง เพื่อใช้ เป็ น
พารามิ เตอร์ ใ นการค านวณทฤษฏี ก ารกั ก เก็ บ ความร้ อน (Cengel and Boles, 1998) ดัง สมการที่ 2 และ
ประสิทธิภาพแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบสสารเปลี่ยนสถานะ (Rabl, 1985) ดังสมการที่ 3
(2)

Q̇ = ṁCp (TB − TA )

เมื่อ
Q̇
ṁ

Cp

= ปริ มาณความร้ อนที่วสั ดุถ่ายเท, kJ
= มวลของวัสดุ, kg
= ความจุความร้ อนของวัสดุ, kJ/kg.K
ηc =

เมื่อ
ηc
ṁa

Cp
Ti

=
=
=
=

ṁa Cp (Tf −Ti )
Gt Ac

TB = อุณหภูมิของวัสดุกกั เก็บความร้ อน, K
TA = อุณหภูมิของอากาศ, K

(3)

x 100

ประสิทธิภาพตัวรับรังสีดวงอาทิตย์, %
อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ, kg/s
ความจุความร้ อนจาเพาะของอากาศ, kJ/kg.K
อุณหภูมิเริ่ มต้ น, K

Tf
Gt
Ac

= อุณหภูมิสดุ ท้ าย, K
= รังสีดวงอาทิตย์, kW/m2
= พื ้นที่ตวั รับรังสีดวงอาทิตย์, m2

วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จากการประเมินผลแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบสสาร
เปลี่ยนสถานะ โดยการหา ค่าใช้ จ่ายคงที่ (Fixed Costs), ต้ นทุนแปรผัน (Variable Costs), จุดคุ้มทุน (Break
Even Point ) และ ระยะเวลาคืน ทุน (Pay Back Period) ตามวิธีของ วินิ ต (2546) ดังสมการที่ 4, 5, 6 และ 7
ตามลาดับ
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Fixed Costs = Price Machine + Depreciation + Interest Tax.

(4)

Variable costs = Wage + Maintenance Costs
Break Even Point

=

Pay Back Period

=

(5)

Fixed Costs

(6)

Variable costs
]
Wage-[
Price Machine

Fixed Costs

(7)

Profit

ผลและวิจารณ์
ลักษณะทางกายภาพของสมุนไพร
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมุนไพร พบว่า ข่า ไพล ขมิ ้น ขิง และใบหม่อน มีรูปร่ างและขนาด
ขึ ้นอยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ ของพืน้ ที่เพาะปลูกนัน้ ๆ โดย มีค่าสีอยู่ที่ L = 54.95, a = +7.77, b = +32.72; L =
51.05, a = +9.06, b = +25.24; L = 49.39, a = +12.26, b = +24.08; L = 57.71, a = +9.01, b = +26.24
และ L = 37.78, a = -4.30, b = +17.20 ตามลาดับ และความชืน้ อยู่ในช่วง 79.13, 73.48, 79.64, 79.21 และ
69.85 % (Mw) ตามลาดับ และ 380.79, 273.95, 415.88, 383.63 และ 234.91 % (Md) ตามลาดับ (Table 1)
Table 1 The Physical Characteristics of Herbs.
Herbs
Galangal
Pylos
Turmeric
Ginger
Mulberry

Size (cm)
Weight
(g)
Diameter Width Length
3.12
4.52
1.69
3.75
-

14.46

8.61
9.50
8.54
6.67
22.60

50.01
22.65
17.50
45.89
3.09

L
54.95
51.05
49.39
57.71
37.78

Color Value
a
+7.77
+9.06
+12.26
+9.01
-4.30

b
+32.72
+25.24
+24.08
+26.24
+17.20

Moisture (%)
MW
Md
79.13
73.48
79.64
79.21
69.85

380.79
273.95
415.88
383.63
234.91

แบบจาลองทาคณิตศาสตร์ ทานายการอบแห้ ง
จาการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ความชืน้ ของสมุนไพรกับเวลาในการอบ ทาให้ ได้ แบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ทานายการอบแห้ งสมุนไพรในเต่ละชนิด ดังนี ้ ใบหม่อน Mw = - 2.36 t + 69.0 หรื อ Md = - 11.25 t
+ 210 ข่ า Mw = - 0.38 t + 79.1 หรื อ Md = - 8.36 t + 380 ไพล Mw = - 0.33 t + 73.0 หรื อ Md = - 4.00 t +
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274 ขมิ ้น Mw = - 0.21 t + 82.6 หรื อ Md = - 5.80 t + 416 และ ขิง Mw = - 0.22 t + 80.6 หรื อ Md = - 5.50 t +
384
การสร้ างและทดลองแผงรั บพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสสารเปลี่ยนสถานะ Flat Plate Solar Collector
and Solar Dryer
Flat Plate Solar Collector มี ค วามกว้ า ง ความยาว และความสู ง เท่ า กั บ 100, 200 และ 14 ซม.
ตามลาดับ ทามุมกับพื ้น 17º ปิ ดด้ วยกระจกใสชันเดี
้ ยวหนา 6 มม. ด้ านบน ด้ านข้ างทังสองข้
้
าง ปิ ดด้ วยกระจกใส
หนา 6 มม. และด้ านล่างปิ ดด้ วยสมาร์ ทบอร์ ดรองด้ วยโฟมหนา 19 มม. ปิ ดทับด้ วยสมาร์ ทบอร์ ด และแผ่นเหล็ก
หนา 2 มม. Substance Change State นากระป๋ องสีดาบรรจุขี ้ผึ ้งและเศษเหล็ก ขนาด 1 กก. และ 5 กก. จานวน
100 กก. Solar Dryer มีขนาดความกว้ าง ความยาว และความสูงเท่ากับ 80, 100 และ 180 ซม. ตามลาดับ ปิ ด
ด้ วยกระจกใสหนา 6 มม. 3 ด้ าน ด้ านทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ และทิ ศตะวันตก และปล่องระบายอากาศติดลูกหมุน
สแตนเลส มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. มีชนั ้ วางผลิตภัณฑ์ 5 ชัน้ ทาจากแผ่นสแตนเลสหนา 2 มม. ความกว้ าง
80 ซม. ความยาว 100 ซม. ขนาดรู ตะแกรง 3.2 มม. ด้ านล่างปิ ดด้ วยแผ่นสมาร์ ทบอร์ ด
นอกจากนีจ้ ากการศึกษาระยะเวลาในการกักเก็บความร้ อนของขีผ้ ึง้ พบว่า การกักเก็บความร้ อน
ของขีผ้ ึง้ สามารถรั กษาอุณหภูมิหลังจากที่แสงอาทิ ตย์ หมดไป เป็ นเวลา 4 - 5 ชั่วโมง อุณหภูมิ 32 - 40 ºC ดัง
figure 3

Figure 3 The Storage Temperature of the Beeswax.

ประสิ ทธิภ าพและความคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ของแผงรั บ พลั งงานแสงอาทิตย์ แ บบสสารเปลี่ ย น
สถานะ
จากการศึกษาคุณสมบัติของขี ้ผึง้ พบว่า ขี ้ผึ ้งมีค่าความจุความร้ อน 63.88 kJ/kg.K และมีอณ
ุ หภูมิของ
วัสดุกกั เก็บความร้ อน (ขี ้ผึ ้ง) สูงสุดอยู่ที่ 343.15 K (70 ºC) ที่เวลา 13.00 น. ดังนันค่
้ าการเก็บกักความร้ อนของ
สสารเปลี่ยนสถานะของขี ้ผึง้ คือ 204.40 MJ และจากการศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิ ภาพของแผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบสสารเปลี่ยนสถานะพบว่า แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่เวลา 13.00 น.
เช่นกัน โดยมีคา่ ประสิทธิภาพตัวรับรังสีดวงอาทิตย์เท่ากับ 48.07 % ดัง Table 2
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Tabel 2 The Heat Retention for Beeswax and Efficiency Substance Changes State Solar Collector.
Beeswax
Time

TB

TA

08.00 a.m.
09.00 a.m.
10.00 a.m.
11.00 a.m.
12.00 a.m.
13.00 p.m.
14.00 p.m.
15.00 p.m.
16.00 p.m.
17.00 p.m.
18.00 p.m.
19.00 p.m.
20.00 p.m.
21.00 p.m.

(K)
315.15
324.15
333.15
331.15
335.15
343.15
335.15
336.15
326.15
318.15
309.15
308.15
307.15
307.15

(K)
301.15
303.15
305.15
305.15
308.15
311.15
309.15
309.15
307.15
305.15
303.15
303.15
303.15
303.15

Flat Plate Solar Collector
Q

Cp

Tf

Ti

AC

(MJ) (kg/s) (kJ/kg.K) (K)
(K) Gt (kW/m2) (m2)
89.42
315.15 301.15
134.14
324.15 303.15
191.63
333.15 305.15
166.08
331.15 305.15
172.46
335.15 308.15
204.4
343.15 311.15
166.08
335.15 309.15
0.02
1.02
0.679
2
172.46
336.15 309.15
121.36
326.15 307.15
83.04
318.15 305.15
32.32
31.94
25.55
25.55
-

(%)
21.03
32.54
42.06
39.05
40.55
48.07
39.05
41.55
28.54
19.52
-

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบสสารเปลี่ยนสถานะ พบว่า
ราคาแผงรั บ พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบสสารเปลี่ ย นสถานะ 15,000 บาท ค่ า ใช้ จ่ า ยคงที่ 16,969 บาท/ปี
ค่าใช้ จ่ายแปรผัน 121,500 บาท/ปี จุดคุ้มทุน 274 กิโลกรัม และระยะเวลาคืนทุน 72 วัน

สรุป
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมุนไพร พบว่า สมุนไพร มีขนาด และน ้าหนัก ขึ ้นอยู่กบั พื ้นที่
เพาะปลูก และความสมบูรณ์ ของสมุนไพรนัน้ ๆ ค่าสี เป็ นตัวกาหนดคุณ สมบัติของผลิตภัณ ฑ์ ส่วนความชื น้
เป็ นไปตามทฤษฎี แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ฯ สามารถทานายการอบแห้ งได้ ดี มีผลใกล้ เคียงกับการทดลองทา
ให้ สะดวกในการอบแห้ ง และขี ้ผึ ้งสามารถเพิ่มระยะเวลาในการอบแห้ งสมุนไพร หลังจากที่แสงอาทิตย์หมดไปได้
ประมาณ 4 - 5 ชัว่ โมง อุณหภูมิ 32 - 40 ºC โดยราคาแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบสสารเปลี่ยนสถานะ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากั บ 48.07 %ราคาแผงรั บ พลังงานแสงอาทิ ต ย์ แ บบสสารเปลี่ ย นสถานะ 15,000 บาท มี
จุดคุ้มทุน 274 กิโลกรัม และระยะเวลาคืนทุน 72 วัน
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การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพืน้ ที่ ป่าที่เสี่ยงต่ อการบุกรุก
ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าแม่ งาวฝั่ งขวา จังหวัดลาปาง
Application of Geographic Information System for Risk Forest Area Encroachment
Assessment, Mae Ngao on the Right Side National Reserved Forest, Lampang Province
สุภาภรณ์ ผ่ องศาลา*
Supaporn Phongsala*

บทคัดย่ อ
การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื ้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการบุกรุก ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
ป่ าแม่งาวฝั่ งขวา จังหวัดลาปางโดยใช้ ข้อมูลปี พ.ศ. 2545,2551 และ 2557พบว่า พื ้นที่ป่าไม้ ลดลง มากที่สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 12.95 ของพื ้นที่ป่าทังหมด
้
พื ้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 150.50 ของพื ้นที่เกษตรกรรม ปี
2545 รองลงมาคือ พื ้นที่โล่ง แหล่งน ้า และชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 216.00, 136.36 และ 606.42 ตามลาดับ และการ
กาหนดพื ้นที่ ป่ าที่ เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก โดยการวิเคราะห์ ทางสถิติ หาความสัมพันธ์ กับปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 พบจานวน 5 ปั จจัย ได้ แก่ ความลาดชัน ตาแหน่งหมู่บ้าน ถนน ปั ญหาการถือครองที่ดิน และ
ชนิดป่ า ผลการศึกษายังพบว่า มีพื ้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการบุกรุกต่า มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 87.05 ของพื ้นที่ป่ารองลงมา
คือ พื ้นที่ป่า ที่ เสี่ยงต่อการบุกรุกปานกลาง และพื ้นที่ ป่ าที่ เสี่ยงต่อการบุกรุกสูง คิดเป็ นร้ อยละ 7.85 และ 5.10
ตามลาดับ โดยพื ้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการบุกรุกต่าคือ พื ้นที่ป่าเบญจพรรณและมีความลาดชันสูง ส่วนพื ้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อ
การบุกรุกสูง พบในพื ้นที่ป่าดิบแล้ ง ใกล้ ถนน และอยูใ่ นพื ้นท้ องที่ตาบลจางเหนือเป็ นส่วนใหญ่ และเมื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ อง พบว่า มีความถูกต้ องรวมร้ อยละ 72.5

ABSTRACT
Application of geographic information system for risk forest area encroachment assessment,
Mae Ngao on the Right Side National Reserved Forest, Lampang Province in 2002, 2008 and 2014 found
that the most decreasing areas was forest accounted 12.95 percent of the total, the most increasing
areas was agriculture area accounted 151.50 percent followed by the bare land, water bodies and
communities as 216.00, 136.36 and 606.42 percent respectively, and to determine the areas at risk of
being encroachment. By statistical analysis of relationship with environmental factors, 5 factors that a 95
percent of confidence interval include slope, village, road, land tenure and forest types. The results
showed that there are the most risk areas was low risk of encroachment87.05 percent followed by the
moderate risk areas encroachment and a high risk areas of encroachment as7.85 and 5.10 percent
respectively. The risk area is less encroachment forest that in mixed deciduous forest and high slope.
The area of high risk of encroachment is that in dry evergreen forest and closed the road. The audit
found that the accuracy is accurate to the percentage of 72.5
Key Words: Geographic Information System, Risk area, Mae Ngao on the Right Side National Reserved Forest
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คานา
ทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้ อมในปี พ.ศ. 2551 มีพื ้นที่ป่าร้ อยละ 33.44ปั จจุบนั ประเทศไทยมีพื ้นที่ป่าเหลือเพียงร้ อยละ
31.57 ของพื ้นที่ประเทศ(กรมป่ าไม้ , 2558) จากสถิติป่าไม้ ที่ผ่านมามีแนวโน้ มลดลงเรื่ อยๆ ในอัตราร้ อยละ 0.27
ต่อปี สาเหตุหลักมาจากการบุกรุ กทาลายป่ า จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ ้นเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ ประชาชนมี
ความต้ องการขยายที่อยู่อาศัย รวมถึงพื ้นที่เกษตรกรรม ประชาชนขาดการวางแผนในการใช้ ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากสภาพปั ญหาดังกล่าว กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรม
ป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ ร่วมประเมินระดับความรุ นแรงของสถานการณ์การบุกรุ ก
ทรัพยากรป่ าไม้ โดยเรี ยงลาดับความรุ นแรง พบว่ามีพื ้นที่วิกฤตรุ นแรง 12 จังหวัด พื ้นที่วิกฤต 33 จังหวัด รวม
พื ้นที่วิกฤต 45 จังหวัด มากกว่าครึ่งของประเทศ (กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร, 2557)
ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าแม่งาวฝั่ งขวา จังหวัดลาปางตังอยู
้ ่ในตาบลบ้ านโป่ ง ตาบลบ้ านหวด และตาบลแม่
ตีบ อาเภองาว และตาบลจางเหนือ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ถูกประกาศเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่ 27
มกราคม พ.ศ. 2518 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 722 (พ.ศ.2518) จากสภาพในปั จจุบนั แสดงให้ เห็นถึงการประสบ
กับปั ญหาการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ อย่างรุ นแรง ซึง่ การลาดตระเวนของเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยป้องกันรักษา
ป่ าอาจมีกาลังคนไม่เพียงพอและอาจไม่ทวั่ ถึงต่อการเฝ้าระวังและป้องกันพื ้นที่ป่าไม้ จากการถูกบุกรุ กจึง
จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาเครื่ องมือและวิธีการการป้องกันที่มีความทันสมัย ประหยัดทังเวลาและงบประมาณ
้
เข้ า
มาช่วยในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ ในการศึกษาการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื ้นที่
ป่ าที่เสี่ยงต่อการบุกรุ ก ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวา จังหวัดลาปาง เพื่อศึกษาสภาพการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวา และประเมินพื ้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการถูก
บุกรุ ก โดยสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางป้องกันการบุกรุ กทาลายป่ าในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวา
จังหวัดลาปางต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. ภาพถ่ายดาวเทียม landsat-5 ปี พ.ศ. 2545, 2551 และ landsat-8 ปี 2557
2. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรมสาเร็ จรู ป
3. อุปกรณ์เครื่ องเขียน และเครื่ องบันทึกข้ อมูล
4. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( ArcGIS)
5. โปรแกรม google earth
6. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิธีการ
1. รวบรวมและจัดเตรี ยมข้ อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
รวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ ข้ อมูลทุติยภูมิ ทังข้
้ อมูลเชิงพื ้นที่และข้ อมูลเชิงบรรยาย รวมถึงข้ อมูล
ภูมิศาสตร์ ที่เป็ นปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้ องและมีความสัมพันธ์ตอ่ การวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุ ก และ
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ออกแบบสร้ างฐานข้ อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.1 จัดเตรี ยมชันข้
้ อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีทงหมด
ั้
10 ชันข้
้ อมูล ได้ แก่ ชันความสู
้
งความ
ลาดชันชุดดินแหล่งน ้าเส้ นทางถนนหน่วยป้องกันรักษาป่ า ชนิดป่ า ตาแหน่งหมูบ่ ้ าน รายได้ เฉลี่ยในตาบลและ
ปั ญหากรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
1.2 การนาเข้ าข้ อมูลทังหมดสู
้
ฐ่ านข้ อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ArcGIS โดยแปลงข้ อมูลทางแผนที่ให้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ในลักษณะจุด ( point) เส้ น ( line) และพื ้นที่
(polygon) ให้ เป็ นข้ อมูลเชิงตัวเลข (digital) ที่คอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลได้ ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่สามารถอ้ างอิง
พิกดั ทางแผนที่ได้
1.3ทาการเชื่อมโยงความสาพันธ์ระหว่างข้ อมูลเชิงพื ้นที่ (spatial data) ของแผนที่ร่วมกับข้ อมูลเชิง
บรรยาย (attribute data) ซึง่ แสดงคุณลักษณะของข้ อมูล เพื่อให้ ข้อมูลเชิงพื ้นที่มีรายละเอียดกากับ
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 วิเคราะห์และศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ า
แม่งาวฝั่ งขวา ปี พ.ศ. 2545,2551 และ 2557โดยนาภาพถ่ายดาวเทียม landsat-5 (TM) ปี พ.ศ. 2545, 2551
และ landsat-8 (TM) ปี พ.ศ. 2557วิเคราะห์หาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานในการศึกษาพื ้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุ ก ซึง่ จาแนกสภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินออกเป็ น 7 ประเภท คือ ป่ าเต็ง
รัง ป่ าเบญจพรรณ ป่ าดิบแล้ ง ชุมชน พื ้นที่เกษตรกรรม แหล่งน ้า และพื ้นที่โล่ง ในการแปลภาพถ่ายดาวเทียมใน
ครัง้ นี ้ได้ ใช้ โปรแกรมประมวลผลข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึง่ ได้ มีการปรับแก้ ความคลาดเคลื่อนของตาแหน่ง และ
ใช้ วิธีการจาแนกด้ วยสายตา
2.2 วิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุ ก
วิธีการวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุ ก ได้ มีการปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับพื ้นที่ศกึ ษา ตาม
นิรันดร(2551) ดังนี ้
2.2.1 เลือกและกาหนดจุดในพื ้นที่ศกึ ษา จานวน 200 จุด ให้ ครอบคลุมและกระจายทัว่ พื ้นที่ สุม่
เลือกจุดตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่ าจริ งและอีก 200 จุดสุม่ เลือกจุดให้ ครอบคลุมและกระจายทัว่ พื ้นที่
เช่นกัน โดยอยู่ในบริ เวณขอบเขตป่ าในปั จจุบนั
2.2.2 จัดแบ่งจุดตาแหน่งที่ได้ จากการเลือกออกเป็ น 2 ชุด โดยร้ อยละ 80 ของตาแหน่งที่เลือก
นามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั ปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยใช้ วิธีการทางสถิติ สร้ างสมการ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้ วยวิธี logistic regression analysis ตาม กัลยา(2544) ดังสมการที่ (1)
E(Y) = P(Event) =

𝜀 𝛽 0 +𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + ⋯+𝛽 𝑛 𝑋 𝑝
1+𝜀 𝛽 0 +𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + ⋯+𝛽 𝑛 𝑋 𝑝

(1)

E(Y) คือ ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์
𝜀 𝛽0 +𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯+𝛽𝑛 𝑋𝑝 คือ ตัวแบบที่ใช้ พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 … 𝑋𝑝 คือ ตัวแปรอิสระ
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จากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นของความเสี่ยงต่อการบุกรุ กพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ าแม่งาว
ฝั่ งขวา ซึง่ อยู่ในช่วง 0.00-1.00 โดยแบ่งช่วงระดับความเสี่ยงออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับความเสี่ยงต่อการบุกรุ กต่า
ค่า E(Y) = 0.00-0.33
ระดับความเสี่ยงต่อการบุกรุ กปานกลาง
ค่า E(Y) = 0.34-0.67
ระดับความเสี่ยงต่อการบุกรุ กสูง ค่า
E(Y) = 0.68-1.00
2.2.3 ตาแหน่งที่เหลืออีกร้ อยละ 20 นามาทาการตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจาลองพื ้นที่
ป่ าที่เสี่ยงต่อการบุกรุ กพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวาโดยการใช้ ตาแหน่งที่ได้ ที่เหลือ (20%) จานวน 40
จุดเป็ นตัวแทนในการตรวจสอบความถูกต้ องมาทาการซ้ อนทับกับแผนที่ความเสี่ยงต่อการบุกรุ กที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ถ้าค่าความน่าจะเป็ นมีคา่ มากกว่า 0.50 หมายถึงมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุ กและถ้ าค่าความน่าจะเป็ น
มีคา่ น้ อยกว่า 0.50 หมายถึงไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุ ก
2.2.4 ทาการตรวจสอบ แก้ ไขข้ อมูล รวมถึงการสรุ ปผลการศึกษาและเสนอผลงาน เพื่อเสนอ
แนวทางในการป้องกัน เผ้ าระวังพื ้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุ กในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวา
จังหวัดลาปางในการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ตอ่ ไป

ผลและวิจารณ์
จากการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื ้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการบุกรุ กในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวา จังหวัดลาปาง โดยได้ ทาการศึกษา 2 ขันตอน
้
คือ ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวา ปี พ.ศ.2545,2551 และ 2557 และการวิเคราะห์พื ้นที่ป่าที่
เสี่ยงต่อการบุกรุ กในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวา ซึง่ มีผลการศึกษา ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ใน เขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าแม่ งาวฝั่ งขวา ปี พ.ศ. 2545,2551
และ 2557
จากการใช้ ประโยชน์ที่ดินออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ พื ้นที่ป่า (ป่ าเต็งรัง ป่ าเบญจพรรณ และป่ าดิบแล้ ง)
ชุมชน พื ้นที่เกษตรกรรม แหล่งน ้า และพื ้นที่โล่ง จากการจาแนกด้ วยสายตาโดยใช้ ภาพถ่าย ดาวเทียม landsat-5
(TM) ปี 2545,2551 และ landsat-8 (TM) ปี 2557และในช่วง 12 ปี มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ดังTable1อธิบายได้ ดังนี ้
1.1 พื ้นที่ป่าไม้ จากเดิม พ.ศ. 2545 ที่มีพื ้นที่ 642.47ตารางกิโลเมตร พบว่า พื ้นที่ป่าลดลง 83.19 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 12.95 ของพื ้นที่ป่าทังหมด
้
เหลือเพียง 559.278 ตารางกิโลเมตร จาแนกตามชนิดป่ าได้
3 ชนิด ได้ แก่ ป่ าเต็งรัง ป่ าเบญจพรรณ และป่ าดิบแล้ ง ซึง่ พื ้นที่ลดลง 10.58, 72.60 และ 0.01 ตารางกิโลเมตร
ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 7.73,15.10 และ 0.04 ของพื ้นที่ป่าแต่ละชนิด ตามลาดับโดยส่วนใหญ่
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Table1Land use Types in Mae Ngao on the right side national reserved forest,
Lampangn provinceduring 2002-2014.
Land use

Change
2002

2008

2014

2002-2014
(+/-)

1. Forestarea
Dry dipterocarp forest
Mixed deciduous forest
Dry evergreen forest
2.Agriculture area
3. Water bodies
4. Urban
5. Bare land
Total

km2
642.47
136.87
480.74
24.86
49.63
0.5
0.22
1.09
693.9

%
92.59
19.72
69.28
3.58
7.15
0.07
0.03
0.16
100

km2
599.26
150.77
423.56
24.92
89.52
1.42
0.43
3.27
693.9

%
86.36
21.73
61.04
3.59
12.9
0.2
0.06
0.47
100

km2
559.27
126.29
408.14
24.85
124.82
1.58
0.52
7.7
693.9

%
80.6
18.2
58.82
3.58
17.99
0.23
0.08
1.11
100

km2
%
-83.19 12.95
-10.58 7.73
-72.6
15.1
-0.01
0.04
75.19 151.5
1.08
216
0.3 136.36
6.61 606.42
0
-

Rate of
change
/Year
(+/-)
km2
-6.93
-0.88
-6.05
0
6.27
0.09
0.03
0.55
0

พื ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม 76.58 ตารางกิโลเมตรและพื ้นที่โล่ง 6.61 ตารางกิโลเมตร จาก
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพป่ า 2 ช่วงเวลา คือ ตังแต่
้ ปี 2545-2551และปี 2551-2557 เห็นได้ ชดั เจนว่า
พื ้นที่ป่าส่วนใหญ่มีแนวโน้ มลดลง ในอัตรา เฉลี่ย 6.93 ตารางกิโลเมตรต่อปี ซึง่ เกิดจากการบุกรุ กพื ้นที่ป่าทา
เกษตรกรรมกระจายอยู่รอบๆ แนวป่ าเดิมที่เหลืออยู่ของป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวา เนื่องจากพื ้นที่บกุ รุ ก
ส่วนใหญ่อยู่ห่างจากหน่วยป้องกันรักษาป่ า เจ้ าหน้ าที่ลาดตระเวนไม่ทวั่ ถึง และแนวเขตป่ ายังไม่มีความชัดเจน
1.2 พื ้นที่เกษตรกรรม เป็ นพื ้นที่ที่ประกอบด้ วย นาข้ าว พืชไร่ และพืชสวน พบว่าเพิ่มขึ ้น 75.19 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 151.50 ของพื ้นที่เกษตรกรรม ปี 2545 พบกระจายอยู่ใกล้ เคียงกับแหล่งชุมชนและรอบๆ
แนวป่ า จากการศึกษาในระยะการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดิน 2 ช่วงเวลา พบว่า มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ในอัตราเฉลี่ย 6.27 ตารางกิโลเมตรต่อปี
1.3 แหล่งน ้า โดยส่วนใหญ่เป็ นแหล่งน ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางกระจายอยู่ใกล้ กบั พื ้นที่เกษตรกรรม
พบว่า แหล่งน ้าเพิ่มขึ ้น 1.08 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 216.00ของพื ้นที่แหล่งน ้าปี 2545 จากการศึกษาใน
ระยะการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดิน 2 ช่วงเวลา มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นแต่อยู่ในอัตรา 0.09 ตาราง
กิโลเมตรต่อปี
1.4 ชุมชน มีการขยายแหล่งชุมชนจากเดิมนอกเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวาเข้ ามายังในเขต
ป่ าสงวนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย จากเดิมที่เคยเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม พบว่าแหล่งชุมชนเพิ่มขึ ้น 0.30 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็ นร้ อยละ 136.36 ของพื ้นที่แหล่งชุมชนปี 2545 จากการศึกษาในระยะการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ประโยชน์
ที่ดิน 2 ช่วงเวลา มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ในอัตราเฉลี่ย 0.03 ตารางกิโลเมตรต่อปี
1.5 พื ้นที่โล่ง เป็ นพื ้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากพื ้นที่เกษตรกรรมแล้ วได้ ทิ ้งพื ้นที่ให้ รกร้ างว่างเปล่า
พื ้นที่ลานหินกว้ างหรื อพื ้นที่ที่ไม่มีพืชพรรณใดๆ ปกคลุม และเป็ นพื ้นที่ที่เกิดไฟป่ า พบว่า พื ้นที่โล่งเพิ่มขึ ้น 6.61
1042

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อย ละ 606.42 ของพื ้นที่โล่ง ปี 2545 จากการศึกษาในระยะการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดิน 2 ช่วงเวลา มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ในอัตราเฉลี่ย 0.55ตารางกิโลเมตรต่อปี
2. พืน้ ที่ป่าที่เสี่ยงต่ อการบุกรุ กในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าแม่ งาวฝั่ งขวา
การวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุ กจากการนาเข้ าปั จจั
ยแวดล้ อมทังหมด
้
10 ปั จจัย เพื่อหา
ความสัมพันธ์ และสร้ างสมการ logistic regression model พบว่า ปั จจัยแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์ที่ก่อให้ เกิด
ความเสี่ยงต่อการบุกรุ กมีทงหมด
ั้
5 ปั จจัย ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ได้ แก่ ความลาดชัน ตาแหน่งหมูบ่ ้ าน
เส้ นทางถนน ปั ญหาการถือครองที่ดิน และชนิดป่ า ดัง Table 2
Table 2Variables in the Equation.
Variable

Β

S.S.E.

Sig.

Slope(X1 )

-0.028

0.013

0.037

Village (X2 )

-0.201

0.100

0.046

Road(X3 )

-0.613

0.120

0.000

Problem of glossary land tenure (X4 )

1.025

0.407

0.012

Type of forest (X5 )

-3.235

0.372

0.000

Constant

4.622

1.078

0.000

ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี Logistic regression analysis พบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
กับพื ้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุ กสามารถสร้ างสมการความสัมพันธ์ได้ ดังนี ้
จากสมการ
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5
จะได้
Y = 4.622-0.028 X1 -0.201X 2 -0.613 X3 +1.025 X4 -3.235X5
การกาหนดพื ้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุ กมีคา่ ความน่าจะเป็ นในช่วง 0 ถึง 1 โดยแบ่งระดับความเสี่ยงต่อการ
บุกรุ กออกเป็ น 3 ระดับคือเสี่ยงต่อการบุกรุ กน้ อยเสี่ยงต่อการบุกรุ กปานกลางและเสี่ยงต่อการบุกรุ กสูง และนา
ค่าที่ได้ สร้ างข้ อมูลเชิงภาพเป็ นแผนที่เสี่ยง ดัง figure1 ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อประเมินพื ้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุ กในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวาสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
2.1 พื ้นที่ป่าที่มีระดับความเสี่ยงต่อการบุกรุ กต่ามีคา่ ความน่าจะเป็ นอยู่ในช่วง 0–0.33 มีพื ้นที่ 486.83
ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ87.05ของพื ้นที่ป่าแม่งาวฝั่ งขวา
2.2พื ้นที่ป่าที่มีระดับความเสี่ยงต่อการบุกรุ กปานกลางมีคา่ ความน่าจะเป็ นอยู่ในช่วง 0.34–0.67 มีพื ้นที่
43.90 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ7.85ของพื ้นที่ป่าแม่งาวฝั่ งขวา
2.3 พื ้นที่ป่าที่มีระดับความเสี่ยงต่อการบุกรุ กสูงมีคา่ ความน่าจะเป็ นในช่วง 0.68–1.00 มีพื ้นที่ 28.54
ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ5.10ของพื ้นที่ป่าแม่งาวฝั่ งขวา
การตรวจสอบความถูกต้ องของแผนที่ความเสี่ยงต่อการบุกรุ กพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ าแม่งาวฝั่ งขวา โดยนา
ตาแหน่งที่เหลือร้ อยละ 20 จานวน 40 จุด ทาการซ้ อนทับกับแผนที่ความเสี่ยงต่อการบุกรุ กพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ าแม่งาวฝั่ งขวาที่ได้ จากการวิเคราะห์ ซึง่ ค่าความน่าจะเป็ นหากมีคา่ มากกว่า 0.50 คือ พื ้นที่มีความเสี่ยงต่อการ
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ถูกบุกรุ ก และหากความน่าจะเป็ นมีคา่ น้ อยกว่า 0.50 คือ พื ้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุ ก พบว่า มีจานวนจุด
ที่มีความถูกต้ องเท่ากับร้ อยละ 72.5

สรุป
การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว ฝั่ งขวา จังหวัด
ลาปาง ปี 2545,2551 และ 2557 พบว่า พื ้นที่ป่าไม้ ลดลง มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 12.95 ของพื ้นที่ป่าทังหมด
้
พื ้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 150.50 ของพื ้นที่เกษตรกรรม ปี 2545 รองลงมาคือ พื ้นที่โล่ง
แหล่งน ้า และชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 216.00, 136.36 และ 606.42 ตามลาดับ ซึง่ พื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว
ฝั่ งขวามีแนวโน้ มลดลงเรื่ อยๆ บริ เวณรอบแนวป่ าที่ติดกับพื ้นที่เกษตรกรรม อาจมีการขยายพื ้นที่เกษตรกรรมเพิ่ม
มากขึ ้น
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติจากการวิเคราะห์ด้วยสมการ logistic regression analysis
พบว่าปั จจัยแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์ที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการบุกรุ กมีทงหมด
ั้
5 ปั จจัย ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้ อยละ 95 ได้ แก่ ความลาดชัน ตาแหน่งหมูบ่ ้ าน เส้ นทางถนน ปั ญหาการถือครองที่ดิน และชนิดป่ า ผลการศึกษา
พบว่า มีพื ้นที่ ที่มีระดับ เสี่ยงต่อการบุกรุ กต่า 486.83 ตารางกิโลเมตร พื ้นที่ ที่มีระดับ เสี่ยงต่อการบุกรุ กปานกลาง
43.9 ตารางกิโลเมตร และพื ้นที่ที่มีระดับเสี่ยงต่อการบุกรุ กสูง 22.93 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 87.05, 7.85
และ 5.10 ตามลาดับ โดยพื ้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการบุกรุ กต่าคือ พื ้นที่ป่าเบญจพรรณและความลาดชันต่า ส่วนพื ้นที่
ป่ าที่เสี่ยงต่อการบุกรุ กสูง พบในพื ้นที่ป่าดิบแล้ ง ใกล้ เส้ นทางถนน และอยู่ในพื ้นท้ องที่ตาบลจางเหนือเป็ นส่วน
ใหญ่
เมื่อตรวจสอบความถูกต้ องโดยเปรี ยบเทียบร้ อยละของความถูกต้ องของแผนที่ความเสี่ยงต่อการบุกรุ ก
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่ งขวาพบว่ามีความถูกต้ องรวมร้ อยละ 72.5
เอกสารอ้ างอิง
กรมป่ าไม้ .2558. เนือ้ ที่ป่าไม้ ของประเทศไทย. แหล่งที่มา:
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72,20 มกราคม 2558.
กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร.
2557. แผนแม่ บทแก้ ไขปั ญหาการทาลาย
ทรั พยากรป่ าไม้ การบุกรุ กที่ดนิ ของรั ฐและการบริหารจัดการ. สานักนายกรัฐมนตรี ,กรุ งเทพฯ.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544. การวิเคราะห์ ตัวแปรหลายตัวด้ วย SPSS for Windows. ภาควิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ.
นิรันดรมรกตเขียว. .2551. การประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ พนื ้ ที่เสี่ยงต่ อการบุก
รุ กบริเวณอุทยานแห่ งชาติภูผาม่ านจังหวัดขอนแก่ น. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
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Legend
Low risk (0.00-0.33)
Moderate risk (0.34-0.67)
High risk (0.68-1.00)
Scope of MaeNgao on the Right Side

Scale 1: 200,000

NationalReserved Forest

Figure 1 Risk area map of Mae Ngao on the right side national reserved forest,
Lampang province
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ปั จจัยที่มีผลต่ อการปรับตัวของชุมชนต่ อการบริหารจัดการพืน้ ที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย
ตาบลเกาะเต่ า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง
Factors Effecting Community – based Adaptation on Thalay Noi Head Watershed Management,
Kohtao Sub - district Paphayom District, Phatthalung Province.
กิติชัย รัตนะ*
Kitichai Rattana*

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อ
การบริ หารจัดการพื น้ ที่ ต้นน า้ ทะเลน้ อย ต าบลเกาะเต่ า อ าเภอป่ าพยอม จังหวัดพั ทลุง การวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ ก าร
ศึกษาวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ควบคู่กับการ
วิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ที่ 13 หมู่บ้าน จานวน 355 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ วิธีทางสถิติค่า t-test และค่า F-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ปรับตัวของชุมชนต่อการบริ หารจัดการพื น้ ที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง ได้ แก่
สถานภาพในชุมชน อาชีพหลัก การใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรชีวภาพในลุ่มนา้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทังศั
้ กยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน

ABSTRACT
The purposes of this research were to study socio-economic status, factors affecting opinion of
Community – based Adaptation on Thalay Noi Head Watershed Management, Kohtao Sub - district
Paphayom District, Phatthalung Province. This study employed a survey research, focus group
discussion at local level and Participatory Action Research. Data were collected by using questionnaire
for 355 head of all households in 13 villages of Kohtao Sub - district Paphayom District, Phatthalung
Province. t- test and F-test were used to analyze data at confidencial level of 0.05. The results indicated
that factors affecting opinion of Community – based Adaptation on Thalay Noi Head Watershed
Management, Kohtao Sub - district Paphayom District, Phatthalung Province, are community status,
occupation, bioresources utilization in Watershed, knowledge of natural resources and environment,
information perception, and community potential and social capital.
Key Words: community – based adaptation, Thalay Noi head watershed, Phatthalung Province
*
Corresponding author; e-mail address: kcr276@hotmail.com
*
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
*
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คานา
ลุ่มนา้ ทะเลน้ อย เป็ นลุ่มนา้ สาขาของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา มีพืน้ ที่ครอบคลุมอยู่ในอาเภอป่ าพะยอม
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพืน้ ที่ลุ่มนา้ ประมาณ 600 ตารางกิ โลเมตร ซึ่งเป็ นพื น้ ที่ป่าต้ นนา้ ที่สาคัญ ของ
จังหวัดพัทลุง ซึง่ ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั นันการบุ
้
กรุกทาลายพื ้นที่ป่าต้ นน ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงจากพื ้นที่ป่าไม้
เป็ นพืน้ ที่ เกษตรกรรมเป็ นหลัก และเปลี่ยนแปลงจากพืน้ ที่ เกษตรกรรม จากการปลูกพืชชนิดหนึ่งไปเป็ นพื ชอีก
ชนิดหนึ่ง ซึ่งในประเด็นนีเ้ กิดจากการส่งเสริ มพื ชเศรษฐกิ จตามนโยบายของรั ฐ เช่น ยางพารา ไม้ ผลเศรษฐกิ จ
จากปั ญ หาดังกล่าวนัน้ ได้ ส่งผลท าให้ พื น้ ที่ ส่วนใหญ่ ป ระสบปั ญ หาการขาดแคลนน า้ เพื่ อการเกษตร พื น้ ที่ ที่
สามารถเข้ าถึงการใช้ น ้าได้ จะเป็ นพื ้นที่ใกล้ ลาน ้า และใช้ น ้าได้ เพียงบางห้ วงเวลาตามปริ มาณน ้าที่ไหลอยู่ในลาน ้า
และประเด็นปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างชุมชนท้ องถิ่น เกษตรกรกับเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ ในเรื่ องการบุกรุ กที่ดินป่ าไม้ ใน
เขตพื ้นที่อนุรักษ์ และป่ าสงวนแห่งชาติใกล้ เคียง ซึง่ เป็ นประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นประจา
ประชากรที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานในพืน้ ที่ ต้นน ้าทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง มีประมาณ
12,065 คน หรื อ 3,105 ครั วเรื อน คิดเป็ น 3.88 คนต่อครั วเรื อน ประชาชนในพืน้ ที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทา
สวนยางพารา สวนปาล์มน ้ามัน และสวนผลไม้ เป็ นหลัก สภาพปั ญหาของพื ้นที่ล่มุ น ้าประสบปั ญหาความเสื่อม
โทรมของลุ่มน ้า อันเป็ นผลมาจากการใช้ ประโยชน์ที่ดินจากพื ้นที่บริ เวณป่ าต้ นน ้าเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม การบุกรุ ก
ทาลายพืน้ ที่ป่าไม้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ าต้ นนา้ การชะล้ างพังทลายของดิน และการตื น้ เขินของลาห้ วย
ธรรมชาติ จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ ชุมชนที่อยู่ในพืน้ ที่ ต้นนา้ ทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัด
พัทลุง ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นจึงได้ มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิถีชีวิต ไปจากเดิมมาก สิ่งที่ปรากฏเห็นได้ ชดั คือ
การพึ่งพิงภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการทาเกษตรกรรม การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิ่นอย่างรู้ คณ
ุ ค่า การมีส่วน
ร่ วมของชุมชนต่อกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ และค่านิยมความเชื่อต่างๆ ส่งผลกระทบทางบวกต่อความสามารถใน
การจัดการตนเอง และการมุง่ เน้ นเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
การวิจยั นี ้ มีความมุ่งหมายในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการบริ หารจัดการพื ้นที่ต้น
น ้าทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง และการส่งเสริ มบทบาทของนักวิจยั ชุมชนในการมีส่วน
ร่ วมในการวางแผนบริ หารจัดการพืน้ ที่ต้นนา้ โดยใช้ การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ควบคู่กับการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (Whyte, 1991; Mills, 2000) โดยให้ ความสาคัญกับหน่วยวิจยั ระดับชุมชนที่เป็ นตัวแทน
ของพื ้นที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย เพื่อให้ ผลการวิจยั นาไปสู่การวางแผนงานด้ านการส่งเสริ มการปรับตัวของชุมชน เพื่อการ
บริ หารจัดการพื ้นที่ต้นน ้าให้ สอดคล้ องกับบริ บทและความต้ องการของชุมชนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ประเมิ น สภาพแวดล้ อ มชุม ชนแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) โดยศึก ษา
ประวัติ ชุมชน ทุน ทางสังคมของชุมชน ประเด็น ปั ญ หาด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยประยุกต์ ใช้ แนวคิ ด ของ
Bechstedt (1997); Whyte (1991); Mills (2000) และกิติชยั (2549)
2. ส ารวจและวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ด้ านประชากร และสภาพเศรษฐกิ จ สังคม และประเด็ น ปั ญ หาด้ าน
สิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ต้นน ้า การปรับตัว/เตรี ยมความพร้ อมของชุมชนต่อการบริ หารจัดการพื ้นที่ต้นน ้าทะเลน้ อย โดย
คานวณประชากรตัวอย่างจากจานวนครัวเรื อนที่ อยู่ในพื น้ ที่ ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง ตาม
หลักการของ Yamane (1973); บุญธรรม (2531) ทาให้ ได้ ประชากรตัวอย่าง 355 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบง่าย
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(Simple Random Sampling) กระจายตามหมูบ่ ้ านเป้าหมายทัง้ 13 หมูบ่ ้ าน ผู้เก็บข้ อมูลผ่านการอบรมให้ ความรู้
ในการสารวจข้ อมูลทางสังคมศาสตร์ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ผ่านการตรวจประเมินความเที่ยงตรง
(Validity) จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแก้ ไขความยากง่ายของข้ อคาถามในแต่ละประเด็นเพื่อเป็ นไปตามระเบียบวิธี
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ (สิน, 2547; สุชาติ, 2540)
3. สั ม ภ าษณ์ แบ บ เจาะลึ ก (In-depth Interviews) และการสน ทน ากลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group
Discussion: FGD) ร่ วมกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้ แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ในพื ้นที่ต้นน ้าทะเลน้ อย กลุม่ ผู้นาชุมชน กลุม่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กลุ่มเจ้ าหน้ าที่รัฐ โดยเน้ นการประเมิน
ความพร้ อมในการปรั บตัวของชุมชน ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน โดยประยุกต์ ใช้ ให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ สุภางค์ (2545); วิชา และกิติชยั (2547); ผ่องพรรณ และสุภาพ (2545)
4. คัดเลือกอาสาสมัครนักวิจยั ชุมชนที่เป็ นตัวแทนในพื ้นที่ต้นน ้า จานวน 40 คน พร้ อมทังประเมิ
้
นความ
ต้ องการฝึ กอบรม (Training Need) และการอบรมพัฒนาศักยภาพในการวางแผนบริ หารจัดการพื ้นที่ต้นน ้าทะเล
น้ อยแบบมีสว่ นร่ วม และประเมินความรู้ ก่อนและหลังผ่านการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพ
5. ร่ วมกระบวนการจัดทาแผนปฏิ บัติการชุมชนในจัดการพื น้ ที่ ต้น นา้ ทะเลน้ อยอย่ างมีส่วนร่ วมของ
อาสาสมัครนักวิจยั ชุมชน และริ เริ่ มกิจกรรมนาร่ องของชุมชน และมีการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมของชุมชน
โดยใช้ เทคนิคการประเมินผลหลังการปฏิบตั ิ (After Action Review: AAR)

ผลและวิจารณ์
1. การสารวจข้ อมูลประชากร/สภาพทางเศรษฐกิจ – สังคมของชุมชน
ผลการสารวจข้ อมูลด้ านประชากรและเศรษฐกิจ -สังคม ในพืน้ ที่ ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัด
พัทลุง จานวน 355 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 64.5 ส่วนใหญ่มีจานวน
สมาชิกในครอบครั ว 4-6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85.6 และส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็ นกลุ่มลูกบ้ าน คิดเป็ นร้ อยละ
64.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในพืน้ ที่ คิดเป็ นร้ อยละ 94.4 โดยมีการตังถิ
้ ่นฐานมากกว่า 25 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 92.5 ลักษณะของอาคารบ้ านเรื อนมีลกั ษณะเป็ นบ้ านเดี่ยวมีบริ เวณ คิดเป็ นร้ อยละ 30.4 โดย
อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างในชุมชน คือ ทาสวนยางพารา/ปาล์ มนา้ มัน คิดเป็ นร้ อยละ 77.5 กลุ่มตัวอย่างใน
พื ้นที่ชมุ ชนมีการกู้หนี ้ยืมสิน คิดเป็ นร้ อยละ 81.7 โดยแหล่งที่ก้ หู นี ้ยืมสิน คือ กองทุนหมูบ่ ้ าน คิดเป็ นร้ อยละ 47.9
ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ ที่ต้องการกู้หนี ย้ ื มสิน เพื่ อซือ้ ปั จจัยการผลิต/เมล็ด พันธุ์พื ชต่างๆ คิดเป็ นร้ อยละ 62.0 โดย
สมาชิกในชุมชนทราบว่าในชุมชนของตนเองนันมี
้ ผ้ รู ้ ู ท้องถิ่น/ปราชญ์ ชมุ ชน คิดเป็ นร้ อยละ 66.1 โดยประเภทของ
องค์ความรู้ หรื อภูมิปัญญา คือ การทาเกษตรกรรม (สวนยางพารา/สวนผลไม้ /เกษตรอินทรี ย์) คิดเป็ นร้ อยละ 42.3
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทราบถึงองค์ความรู้ และภูมิปัญญาชุมชนในด้ านการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติของ
ชุมชนแบบดังเดิ
้ ม คิดเป็ นร้ อยละ 70.5 โดยสมาชิกในชุมชนมีความคิดเห็นว่า ประเด็นปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ ในพื น้ ที่
อย่างรุ นแรง หรื อประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อชุมชนมากที่สดุ คือ ปั ญหาการบุกรุ กพื ้นที่ป่าไม้ คิดเป็ นร้ อยละ 53.9
2. ความรู้ ความเข้ าใจในด้ านสิ่งแวดล้ อม/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
จากผลการศึกษาในเรื่ องของความรู้ ความเข้ าใจด้ านสิ่งแวดล้ อม/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ ในพื ้นที่ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง มีความรู้ ความ
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เข้ าใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.73 ซึง่ โดยส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้ าใจในองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ ดินและน ้า การทาเกษตรอินทรี ย์ คิดเป็ นร้ อยละ 95
3. การรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ในท้ องถิ่น
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับทราบสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 72.0 โดยแหล่งที่มาจากผู้นาชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ
39.1 ความถี่ในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่น คือ เดือนละครัง้ คิด
เป็ นร้ อยละ 45.4 โดยส่วนใหญ่ มีการเข้ ารั บการอบรมหรื อเพิ่มพูนความรู้ คิดเป็ นร้ อยละ 68.2 ส่วนใหญ่ เคยเข้ า
ร่ วมกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 75.2 กิจกรรมที่ทา คือ การทาฝาย
ชะลอน า้ คิดเป็ นร้ อยละ 41.9 และส่วนใหญ่ มีความเห็น ว่าควรจะมีก ารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ ยวกับ การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ด้านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ในท้ องถิ่นผ่านทางผู้นาชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 75.2 โดยส่วนใหญ่ สมาชิกในชุมชนมีการเข้ าไปใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรชีวภาพ คิดเป็ นร้ อยละ 76.4 รู ปแบบของการใช้ ประโยชน์จากทรั พยากรชีวภาพ คือ เป็ นแหล่งอาหาร
เพื่อความมัน่ คง คิดเป็ นร้ อยละ 67.8
4. การมี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชนที่ มี ต่ อ การเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมด้ า นการอนุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม
จากผลการศึกษาการมีสว่ นร่ วมของชุมชนที่มีตอ่ การเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน พบว่า ด้ านที่ 1) ประสบการณ์ ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมของชุมชน ที่มีต่อ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านการคุ้มครอง/อนุรักษ์ /ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กลุ่มตัวอย่างในชุมชน
ส่วนใหญ่มีส่วนร่ วมต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45) ด้ านที่ 2) ความต้ องการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนที่มีตอ่ การเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านการคุ้มครอง/อนุรักษ์ /ฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กลุม่ ตัวอย่าง
ในชุมชนส่วนใหญ่มีความต้ องการมีส่วนร่ วมต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรม ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) และ ด้ านที่ 3)
ข้ อจ ากั ด หรื อ ปั ญ หาอุ ป สรรคของชุ ม ชน ที่ มี ต่ อ การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมด้ านการคุ้ มครอง/อนุ รั ก ษ์ /ฟื ้ น ฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กลุ่มตัวอย่างในชุม ชนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็ น ว่าข้ อจ ากัดหรื อปั ญ หา
อุปสรรคของชุมชนที่มีตอ่ การเข้ าร่ วมกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.76)
5. การยอมรั บต่ อการปรั บตัว และเตรี ยมความพร้ อมของชุมชนต่ อการบริ หารจัดการพืน้ ที่ต้นนา้ ทะเล
น้ อย ตาบลเกาะเต่ า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง
จากผลการวิเคราะห์ในเรื่ องของการยอมรับต่อการปรับตัว/เตรี ยมความพร้ อมของชุมชนต่อ การบริ หาร
จัดการพื ้นที่ต้นน ้าทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับต่อ
การปรับตัว คิดเป็ นร้ อยละ 87.5 โดยสาเหตุของการยอมรับต่อการปรับตัว/เตรี ยมความพร้ อมของชุมชน คือ ทา
ให้ เกิดผลดีต่อการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ชมุ ชน คิดเป็ นร้ อยละ 35.9 สาหรับแรงจูงใจที่มีผล
ต่อการปรับตัว/เตรี ยมความพร้ อมของชุมชน คือ ต้ องการมีทรัพยากรฯเพื่อการดารงชีพ/ใช้ ประโยชน์อย่างเพี ยงพอ
และยั่งยืน คิดเป็ นร้ อยละ 52.1 สาหรับแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนต่อ การบริ หารจัดการ
พื น้ ที่ ต้นนา้ ทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ต้ องการให้
ชุมชน/ผู้นาชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาร่ วมกับภาครั ฐ คิดเป็ นร้ อยละ 65. 8 โดยแนวทางในการการ
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ปรับตัว/เตรี ยมความพร้ อมของชุมชน คือ การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ /ส่งเสริ มอาชีพที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อมคิดเป็ นร้ อยละ 43.7
6. การประเมินระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้ มแข็งและสามารถปรั บตัวต่ อ
การบริหารจัดการพืน้ ที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่ า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนนี เ้ ป็ นการประเมินระดับศักยภาพของชุมชนเพื่ อนาไปสู่การพัฒ นา
ชุมชนที่ เข้ มแข็งและสามารถปรั บตัวต่อการบริ หารจัดการพื น้ ที่ ต้นนา้ ทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม
จังหวัดพัทลุง พบว่า ส่วนใหญ่ ชุมชนมีระดับของศักยภาพของชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้ มแข็งและ
สามารถปรับตัวต่อการบริ หารจัดการพื น้ ที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย มีศักยภาพของชุมชนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.21) เนื่องจากว่า ชุมชนในพืน้ ที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง ได้ ตระหนักและ
เห็นถึงความสาคัญต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เป็ นแหล่งต้ นน ้าลาธาร โดยมีการ
การจัดตัง้ กลุ่มเครื อข่ายอนุรักษ์ ป่าต้ นนา้ กลุ่มเกษตรอินทรี ย์ การดาเนิ นกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ ฟื ้ นฟู ระบบ
นิเวศป่ าต้ นนา้ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ อุทยานแห่งชาติ เขาปู-เขาย่า หน่วยพิ ทักษ์ อุทยานต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง และ
หน่วยงานในระดับท้ องถิ่นให้ การสนับสนุนกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมอย่าง
ต่อเนื่อง
7. การทดสอบสมมุตฐิ าน
ผลจากการทดสอบปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการบริ หารจัดการพื ้นที่ต้นน ้าทะเลน้ อย ตาบล
เกาะเต่า อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้ สถิติค่า t-test และการวิเคราะห์ ความแปรปรวน F-test แบบ Oneway ANOVA พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการปรั บตัวของชุมชนต่อการบริ หารจัดการพื น้ ที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีดงั นี ้
1. เพศ (t = 1.021; P-value = 0.083) โดย เพศมีไม่ผลต่อการปรับตัวต่อการบริ หารจัดการพื ้นที่ต้นนา้
ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.49 และ 1.23 ตามลาดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากในสังคมปั จจุบนั ให้ โอกาสเพศหญิงมีบทบาทในการ
แสดงความคิดเห็น และขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมากขึ ้น
2. สถานภาพในชุมชน (t = 2.452; P-value = 0.004) โดยกลุ่มที่เป็ นผู้นาชุมชนมีการปรับตัวมากกว่า
ลูกบ้ าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 และ 1.57 ตามลาดับ ทังนี
้ เ้ นื่องจากการดาเนินงานของชุมชนส่วนใหญ่นนั ้ ริ เริ่ ม
โดยผู้นาชุมชน และลูกบ้ านส่วนใหญ่ เชื่อฟั งและให้ ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้นาชุมชน รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆ ส่งผ่านมายังผู้น าชุมชนก่อน ดังนัน้ ผู้ที่มีสถานภาพเป็ นผู้นาชุมชนจึงมีการมีส่วนร่ วมมากกว่า
ลูกบ้ าน
3. ระดับ การศึกษา (F = 0.728; P-value = 0.572) โดยระดับ การศึกษาไม่มีผลต่อการปรั บ ตัว ทัง้ นี ้
เนื่องจากในชุมชนส่วนใหญ่ ผ้ ทู ี่มีระดับการศึกษาสูงมีน้อย ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จึง
ไม่มีผลต่อบทบาทในการบริ หารจัดการพื ้นที่ต้นน ้า
4. อาชีพหลัก (t = -2.006; P-value = 0.046) โดยกลุม่ ที่กลุ่มที่มีอาชีพในภาคเกษตรกรรมมีการปรับตัว
มากกว่ากลุม่ นอกภาคเกษตรกรรม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และ 3.11 ตามลาดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากกลุม่ ที่มีอาชีพภาค
เกษตรกรรมต้ องพึ่งพิ งและใช้ ป ระโยชน์ จากทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรั พ ยากรน า้ ทรั พ ยากรดิน และ
ทรัพยากรป่ าไม้ มากกว่าผู้ที่อยู่นอกภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติน้อยกว่า
หรื อไม่ได้ ใช้ เลย
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5. การใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรชีวภาพในลุ่มนา้ (t = -1.229; P-value = 0.000) โดยกลุ่มที่มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในลุ่มน ้ามีการปรับตัวมากกว่ากลุ่ มที่ไม่มีการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
ในลุ่ม น า้ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 1.70 และ 1.62 ตามล าดับ ทัง้ นี เ้ นื่ องจากกลุ่ม ตัวอย่ างที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรชี วภาพในลุ่ม น า้ ย่ อมมี ความรู้ สึก ผู ก พัน ต่ อ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ในท้ อ งถิ่ น จึงเห็ น ความส าคัญ ของ
ทรัพยากรในลุ่มน ้า และมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ ต่างๆ มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีการใช้ ประโยชน์
ใดๆ
6. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม ( t = 2.564;
P-value = 0.000) โดยกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้ าใจมาก มีการปรับตัวมากกว่ากลุ่มที่ มีความรู้ ความเข้ าใจน้ อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.82 และ 1.40 ตามลาดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างที่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมในระดับมาก ย่อมมีความรู้ เรื่ องผลกระทบจากการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
ในลุม่ น ้าที่ไม่ถกู ต้ องตามหลักการอนุรักษ์ มากกว่าคนที่มีความรู้ ในระดับน้ อย
7. การรั บ รู้ ข้ อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม (t = 4.521;
P-value = 0.000) โดยกลุม่ ที่มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จะ
มีการปรับตัวมากกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.64 และ 1.38 ตามลาดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้ที่
ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร ทาให้ รับทราบสถานภาพและประเด็นปั ญหาของทรัพยากรในพื ้นที่ล่มุ น ้า ย่อมมีความสนใจ
และตระหนักถึงปั ญ ญา และมีความต้ องการที่ จะเข้ าร่ วมกิจ กรรมในการแก้ ไขปั ญ หามากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับรู้
ข้ อมูลข่าวสาร
8. ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน (F = 1.949; P-value = 0.038) โดยกลุม่ ที่มีศกั ยภาพมากมีการ
ปรับตัวมากกว่ากลุ่มที่มีระดับศักยภาพปานกลาง และกลุ่มที่มีระดับศักยภาพน้ อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73, 1.57
และ 1.46 ตามล าดับ ทั ง้ นี เ้ นื่ อ งจากกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ศั ก ยภาพสู ง นั น้ ย่ อ มมี จิ ต ส านึ ก และเห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในลุ่มน ้า มากกว่ากลุ่มบุคคลที่มี ระดับศักยภาพปานกลาง
และระดับศักยภาพน้ อย ส่งผลทาให้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวนันมี
้ ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการพืน้ ที่ล่มุ น ้ามากกว่า
(Table 1) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ วรารั ตน์ (2553) ที่ได้ วิจยั ปั จจัยที่มีต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ต้นน ้า กรณี ศกึ ษาชุมชนบ้ านถ ้าผึ ้ง ตาบลต้ นยวน อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดย
พบว่า ปั จจัยด้ านการเป็ นสมาชิกกลุม่ ภูมิลาเนาเดิม และความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความสัมพันธ์ กับบทบาทการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติในพื น้ ที่ ต้นนา้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
เนื่องจากชุมชนในพืน้ ที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย ส่วนใหญ่เป็ นชุมชนแบบกึ่งชนบทและตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่สงู และมีการปลูก
ยางพาราเป็ นอาชีพหลัง ซึง่ มีความผูกพันกับการอนุรักษ์ พื ้นที่และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้ องถิ่น
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Table 1 Summary of hypothesis testing.
Independent Variables
1. sex
2. community status
3. education
4. occupation
5. bioresources utilization in Watershed
6. knowledge of natural resources and
environment
7. information perception
8. community potential and social capital
Remarks: * Significant difference
ns
Non - significant difference

t-test
1.021
2.452

F-test

-2.006
-1.229

P-value
0.083ns
0.004*
0.572ns
0.046*
0.000*

2.564

0.000*

4.521

0.000*
0.038*

0.728

1.949

8. บทบาทของนักวิจัยชุมชนในการมีส่วนร่ วมในการวางแผนบริหารจัดการพืน้ ที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย
ผลการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมของนักวิจัย
ชุมชนในพื ้นที่ ต้นนา้ ทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง จานวน 40 คน ทัง้ ก่อนและหลัง
การอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็ นนักวิจัยชุมชน พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการฝึ กอบรม (0.94) มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย
ก่อนฝึ กอบรม (0.70) สรุ ปได้ วา่ หลังการอบรมทาให้ อาสาสมัครนักวิจยั ชุมชนมีความรู้ เพิ่มขึ ้น สาหรับความรู้ ที่ได้
ถ่ายทอดให้ กบั นักวิจยั ชุมชน ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และจัด การทรัพยากรในพื ้นที่ ล่มุ น ้า การส่งเสริ ม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการส่งเสริ มการทาเกษตรที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมตลอดจนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ชุมชนในการบริ หารจัดการพืน้ ที่ต้นนา้ แบบมีส่วนร่ วม นอกจากนี ้ ยังส่งเสริ มให้ เกิ ดการริ เริ่ มกิจกรรมนาร่ องใน
ระดับชุมชน โดยกิจกรรมที่ชุมชนได้ ดาเนินการร่ วมกัน คือ กิจกรรมการฟื น้ ฟูระบบนิเวศป่ าต้ นน ้า การสร้ างฝาย
ชะลอนา้ และการส่งเสริ มการเกษตรที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและความ
ต้ องการของชุมชน
9. ผลการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารชุมชนในการบริหารจัดการพืน้ ที่ต้นนา้ ทะเลน้ อย
ผลการจัดทาแผนปฏิบัติการชุมชนในการบริ หารจัดการพื น้ ที่ต้นน ้าทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ า
พะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีสาระที่สาคัญ ดังนี ้
1. ให้ ชุมชนมีการประเมินความเสี่ยงด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนความเสี่ยงภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในท้ องถิ่น
2. การประชาสัมพันธ์ เพื่ อสื่อสารความเสี่ยงด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม/ความเสี่ยงภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึน้ ในท้ องถิ่น ให้ กับ สมาชิกในชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และกลุ่ม
เจ้ าหน้ าที่รัฐได้ รับทราบเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นร่ วมกัน
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สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. การประเมิ น ขี ด ความสามารถของชุ ม ชน ในการเตรี ย มความพร้ อมรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม/ความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ ในท้ องถิ่น โดยพิจารณาถึง อาชีพ ความรู้
ความเข้ าใจด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม/ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น และการสนับสนุนจากภาครัฐ
4. พัฒ นาศัก ยภาพของชุม ชนในการปรั บ ตัว และเตรี ย มความพร้ อมด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม/ความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในท้ องถิ่น โดยการพัฒนาให้ เกิดพื ้นที่ต้นแบบ หรื อพื ้นที่สาธิตนาร่ อง
ในระดับชุมชน
5. การฟื ้น ฟู ร ะบบนิ เวศป่ าต้ น น า้ และแหล่ งน า้ ในชุม ชนให้ มีศัก ยภาพในการกัก เก็ บ น า้ เพื่ อ การใช้
ประโยชน์ โดยการสร้ างฝายชะลอนา้ การปลูกต้ นไม้ การขุดลอก การจัดสรรนา้ และการสร้ างกติกาในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
6. การจัดตังเครื
้ อข่ายอาสาสมัครนักวิจยั ชุมชนและการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อการประชาสัมพันธ์
แจ้ งข่าวสาร และเตือนภัยสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม/ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในท้ องถิ่น

สรุป
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการบริ หารจัดการพื ้นที่ต้นน ้าทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า
อาเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพด้ านเศรษฐกิจสังคมและการใช้ ทรัพยากรในลุ่ม
น ้า รวมทังวิ
้ เคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปรับตัวของชุมชนต่อการบริ หารจัดการพื ้นที่ต้นน ้าทะเลน้ อย โดย
ใช้ การวิจัยเชิงสารวจ ร่ วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุ มชนในการ
สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อการบริ หารจัดการพื ้นที่ต้นน ้าโดยชุมชนมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั ยืนยัน
ให้ เห็นถึงความเสี่ยงของลุ่มนา้ ที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพืน้ ที่ต้นนา้ ถึงแม้ ว่า
ชุมชนจะมีระดับการส่วนร่ วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ /ฟื ้นฟูล่มุ นา้ ระดับมาก ก็ยังมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน
ภาครั ฐต้ องสนับสนุนให้ เกิ ดการจัดทาแผนปฏิ บัติ การระดับชุมชนในการบริ หารจัดการพื น้ ที่ ต้นน า้ และส่งเสริ ม
สนับสนุนองค์ความรู้ ในเรื่ องของการทาเกษตรที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ ของท้ องถิ่น ที่
สอดคล้ องกับบริ บทของพืน้ ที่ชุมชน โดยปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการปรับตัวของชุมชนต่อการบริ หารจัดการพื ้นที่
ต้ นนา้ ทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ แก่ สถานภาพในชุมชน อาชี พหลัก การใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรชี วภาพในลุ่ม น า้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ การอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทังศั
้ กยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน ดังนันจึ
้ งควรให้ ความสาคัญกับงาน
ส่งเสริ มศักยภาพของชุมชนโดยใช้ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้ ควบคู่กบั การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของผู้นาชุมชน เครื อข่าย
อาสาสมัครนักวิจยั ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในการบูรณาการความร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการพื ้นที่
ต้ นน ้าทะเลน้ อย ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง
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การกาจัดพร้ อมกันของธาตุอาหารในนา้ เสียสังเคราะห์ โดยใช้ เถ้ าลอยถ่ านหินที่ปรับปรุงด้ วยวิธี
เคมี
Simultaneous Removal of Nutrients from Synthetic Wastewater by Chemically-Treated Coal
Fly Ash
ทิพากร สีวอ และ ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
Thiphakorn Siwo and Patthra Pengthamkeerati

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาการกาจัดพร้ อมกันของธาตุอาหารในสารละลายน ้าเสียสังเคราะห์โดยใช้ เถ้ าลอยถ่านหิน
(CFA) และ เถ้ าลอยถ่านหินที่ถูกกระตุ้นด้ วยสารละลายเบส (TCFA-NaOH) การศึกษาแบบกะทาเพื่อวิเคราะห์ ผล
ของ ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นของธาตุอาหารและ ไอโซเทอมของการดูดซับ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของ
แอมโมเนียมและฟอสเฟตในสารละลายธาตุอาหารทาให้ ความสามารถในการดูดซับของเถ้ าลอยสองชนิดเพิ่มสูงขึน้
โดย TCFA-NaOH สามารถดูดซับแอมโมเนี ยมและฟอสเฟตได้ 3.90 mg N g-1 และ 113.64 mg P g-1 ซึ่งมากกว่า
CFA ที่มีประสิทธิ ภาพการดูดซับที่ 0.90 mg N g-1 และ 40.65 mg P g-1 ทัง้ นี ค้ าดว่าเป็ นเพราะการกระตุ้นเถ้ าลอย
ถ่านหินด้ วยสารละลายเบสทาให้ โครงสร้ างของเถ้ าลอยเปลี่ยนเป็ นวัสดุที่ลกั ษณะคล้ ายซีโอไลต์ การดูดซับฟอสเฟต
ด้ วย CFA และ TCFA-NaOH สอดคล้ องกับแบบจาลองของแลงเมียร์ มากกว่าฟรุ นดลิช ดังนันเถ้
้ าลอยถ่านหินที่ถูก
กระตุ้นจึงเป็ นทางเลือกหนึง่ ที่สามารถพัฒนาเป็ นวัสดุดดู ซับธาตุอาหารในระบบบาบัดน ้าเสียได้

ABSTRACT
This study investigated the simultaneous removal of nutrients in the synthetic wastewater by
using coal fly ash (CFA) and alkaline-treated CFA (TCFA-NaOH). Batch experiment was conducted to
determine the effect of initial nutrient concentrations and adsorption isotherm. Results showed that
with an increase of ammonium and phosphate concentrations, nutrient adsorption capacities of CFA and
TCFA-NaOH were increased. TCFA-NaOH had a removal efficiency of 3.90 mg N g-1 and 113.64 mg P g-1,
which were higher than that of the CFA with 0.90 mg N g-1 and 40.65 mg P g-1 . These higher efficiencies
may be because treating CFA with alkaline solution transformed to zeolite-like material. Equilibrium data of
CFA and TCFA-NaOH fitted well with the Langmuir model than the Freundlich model. Hence, TCFA-NaOH
can be used as an alternative adsorbent and be further developed for treating nutrients in wastewater
treatment.

Key Words: Fly ash, Nutrient, Simultaneous removal, wastewater treatment
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คานา
การปนเปื อ้ นของธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน ้าทิ ้งซึง่ อยู่ในรู ปของแอมโมเนียมและฟอสเฟตเป็ น
สาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดปั ญหายูโทรฟิ เคชัน่ เมื่อลงสู่แหล่งนา้ ดังนัน้ การบาบัดธาตุอาหารดังกล่าวก่อนปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้ อมจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งธาตุอาหารเหล่านีส้ ามารถกาจัดได้ หลายวิธี เช่น การบาบัดทางเคมี ไนตริ
ฟิ เคชัน่ -ดีไนตริ ฟิเคชัน่ ทางชีวภาพ และการแลกเปลี่ยนไอออน สาหรับการดูดซับแอมโมเนียม ส่วนการกาจัดฟอสเฟต
นิยมใช้ วิธีการตกตะกอนด้ วยสารเคมี การดูดซับ และการกาจัดทางชีวภาพ (Yin and Kong, 2014) การดูดซับเป็ นวิธี
หนึ่งที่เหมาะสมและได้ รับความนิยมเนื่องจากเป็ นวิธีที่ ง่าย วัสดุที่ใช้ ดูดซับมีความหลากหลายและราคาถูก (Ali et
al., 2012) ปั จจุบันมีการการพัฒนาวัสดุที่ใช้ ดดู ซับจากธรรมชาติและขยะอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่ หลาย เถ้ าลอย
ถ่านหิ นเป็ นวัสดุที่สามารถพัฒนาให้ เป็ นวัสดุที่สามารถดูดซับได้ เนื่ องจากเถ้ าลอยถ่านหินมีออกไซด์ ของซิลิ กอน
(SiO2) และอะลู มิ เนี ย ม (Al2O3) เป็ นองค์ ป ระกอบหลั ก สามารถเปลี่ ย นเป็ นวัส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายซี โอไลต์
(Pengthamkeerati et al., 2008)
การศึกษานี ้มีแนวคิดที่จะใช้ เถ้ าลอยถ่านหินในการกาจัดธาตุอาหารแอมโมเนียมและฟอสเฟตออกจากนา้
เสียโดยนาเถ้ าลอยถ่านหินมาดูดซับโดยตรง และปรับสภาพให้ มีลกั ษณะคล้ ายซีโอไลต์เพื่อจะทาให้ มีประสิทธิภาพ
ในการกาจัดแอมโมเนียมและฟอสเฟตได้ ดียิ่งขึน้ และมีจุดประสงค์เพื่ อตรวจสอบผลของการกระตุ้นเถ้ าลอยด้ วย
สารละลายเบสที่มีตอ่ ความสามารถและพฤติกรรมการกาจัดธาตุอาหารแอมโมเนียมและฟอสเฟต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การกระตุ้นเถ้ าลอยถ่ านหินด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เถ้ าลอยที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นเถ้ าลอยที่เหลือจากการกระบวนการเผาไหม้ ของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เชื ้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลาปาง โดยนามาอบให้ แห้ งในตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 105 oC เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมงเพื่อไล่ความชื ้นแบ่งเถ้ าลอยส่วนหนึง่ มากระตุ้นด้ วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้ มข้ น 2 M กวนผสม
ในอัตราส่วนสารละลายต่อเถ้ าลอย 1: 10 บ่มด้ วยความร้ อน 100 oC ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง กรอง
เถ้ าลอยที่กระตุ้นแล้ วผ่านกระดาษกรองเบอร์ 40 (Whatman No.40) ล้ างเถ้ าลอยด้ วยน ้ากลัน่ จน pH ของน ้าที่ไหล
ผ่านการกรองมีค่าคงที่หรื อเกือบคงที่ อบเถ้ าลอยที่กรองได้ ด้วยอุณหภูมิ 105 oC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงให้ เย็นใน
เดซิคเคเตอร์ จากนันเก็
้ บในภาชนะปิ ดเพื่อป้องกันความชื ้นจนกว่าจะนาไปใช้ ในการศึกษาต่อไป
การดูดซับแอมโมเนียมและฟอสเฟตด้ วยเถ้ าลอยถ่ านหิน
เตรี ย มสารละลายธาตุอาหารจาก NH4Cl และ KH2PO4 โดยแปรผันความเข้ มข้ น ของ แอมโมเนี ย มไนโตรเจนต่อ ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส อยู่ในช่วง 0:0, 25:50, 50:100, 100:250, 250:500, 500:1,000, 750:2,500,
1,000:5,000 และ 1,200:10,000 mg L-1 เติ ม เถ้ า ลอยถ่ านหิ น และเถ้ าลอยที่ ถู ก กระตุ้น ด้ วยสารละลายเบส
ตัวอย่างละ 1.0 g ลงในขวดรู ปชมพู่ เติมสารละลายธาตุอาหารที่มีความเข้ มข้ นต่างๆ จานวน 3 ซ ้า กวนผสมให้
เข้ ากันตลอดเวลาด้ วยเครื่ องเขย่าให้ เกิดการดูดซับเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ความเร็ วรอบในการเขย่า 140 rpm ที่
อุณ หภูมิห้ อง วัด pH เริ่ มต้ นและสภาวะสมดุล เมื่อครบกาหนดเวลา นามากรอง แยกส่วนสารสารละลายที่ ได้
วิ เคราะห์ ไ นโตรเจน ในรู ป ของ ที เคเอ็ น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) และวิ เคราะห์ ฟ อสฟอรั ส ด้ ว ยวิ ธี
Molybdenum blue ascorbic acid
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การคานวณความสามารถในการดูดซับคานวณได้ จากสมการดังนี ้
qe = (Co-Ce)V/ W

(1)

เมื่อ qe (mg g-1) คือ ความสามารถในการดูดซับที่สภาวะสมดุล
Co ( mg L-1) คือ ความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหารเริ่ มต้ น
Ce ( mg L-1) คือ ความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหารที่สภาวะสมดุล
V (L) คือ ปริ มาตรของสารละลายธาตุอาหาร
W(g) คือ ปริ มาณเถ้ าลอยที่ใช้ ดดู ซับ
รู ปแบบไอโซเทอมการดูดซับ (adsorption isotherm)
จากการศึกษาแปรผันความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นของธาตุอาหารในน ้าเสีย สังเคราะห์ เติมเถ้ าลอยถ่านหิน และ
เถ้ าลอยที่ถกู กระตุ้นด้ วยสารละลายเบสตัวอย่างละ 1.0 g ลงในขวดรู ปชมพู่ เติมสารละลายธาตุอาหารที่มีความ
เข้ มข้ นต่างๆ จานวน 3 ซ ้า กวนผสมให้ เข้ ากันตลอดเวลาด้ วยเครื่ องเขย่าให้ เกิดการดูดซับเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
ความเร็ วรอบในการเขย่า 140 rpm ที่อณ
ุ หภูมิห้อง นาข้ อมูลที่ได้ มาสร้ างกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณตัว
ถูกดูดซับบนพื ้นผิวตัวดูดซับต่อปริ มาณของตัวดูดซับ กับความเข้ มข้ นของตัวถูกดูดซับที่เหลืออยู่ในสารละลาย ที่
สภาวะสมดุล ณ อุณ หภูมิคงที่ ในรู ปแบบของแบบจาลองแลงเมียร์ และฟรุ นดลิชไอโซเทอม จากนัน้ ท าการ
คาดการณ์เส้ นกราฟด้ วยความสัมพันธ์เชิงเส้ น และเมื่อได้ สมการแล้ วให้ นามาหาค่าตัวแปรที่ต้องการ

ผลและวิจารณ์
ผลของความเข้ มข้ นเริ่มต้ นของแอมโมเนียมและฟอสเฟต
การก าจัดพร้ อมกัน ของแอมโมเนี ย มและฟอสเฟตด้ วยการดูดซับ ของเถ้ าลอยสองชนิ ด ศึก ษาจาก
สารละลายธาตุอ าหารที่ มี ความเข้ มข้ น เริ่ มต้ น แอมโมเนี ย มในช่ วง 0 - 750 mg L-1 และฟอสเฟตในช่ วง 0 –
10,000 mg L-1 ผลการทดลองพบว่า เมื่อความเข้ มข้ นของแอมโมเนียม เพิ่มขึ ้นเถ้ าลอยถ่านหินที่ถูกกระตุ้น ด้ วย
เบสดูดซับได้ ดีขึ ้นและมากที่สุด 5.59 mg g-1 ที่ความเข้ มข้ น 250 mg L-1 เถ้ าลอยถ่านหินเริ่ มต้ น 1.98 mg g-1 ที่
ความเข้ มข้ น 50 mg l-1 (Figure 1a) เนื่องจากกลไกของการดูดซับแอมโมเนียมเป็ นการแลกเปลี่ ยนไอออนของ
ประจุบวกบนพื ้นผิวของเถ้ าลอย โดยเถ้ าลอยถ่านหินที่ถูกกระตุ้นมีคา่ CEC และค่า SSA มากกว่าเถ้ าลอยเริ่ มต้ น
ในขณะที่การดูดซับฟอสเฟต ของเถ้ าลอยทังสองชนิ
้
ดสามารถดูดซับได้ ดีขึ ้น โดยเถ้ าลอยถ่านหินที่ถูกกระตุ้นดูด
ซับได้ ดีที่สดุ 126.22 mg g-1 ที่ความเข้ มข้ น 5,000 mg L-1 หลังจากนัน้ การดูดซับจะลดลงอย่างรวดเร็ วเมื่อเพิ่ม
ความเข้ มข้ น (Figure 1b)
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a

b

Figure 1 Effect of initial concentration on (a)ammonium removal (b)phosphate removal by coal and
treated coal fly ash. Experiment condition: fly ash dose 10% w/v; contact time 24 h.
อย่างไรก็ตามการกาจัดพร้ อมกันของแอมโมเนียมและฟอสเฟตในสารละลาย แอมโมเนียมถูกดูดซับ
ด้ วยเถ้ าลอยทุกชนิดได้ น้อยเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการดูดซับฟอสเฟตอาจเนื่องจาก ฟอสเฟตถูกเตรี ยมจาก
KH2PO4 ทาให้ มี K+ (Ji et al., 2015) และในสารละลายธาตุอาหารที่ ความเข้ มข้ นสูง จาก Table 1 ค่า pH ที่
สภาวะสมดุลมีค่าน้ อยค่อนไปทางกรดทาให้ เกิด H+ ในสารละลายสามารถเกิดการแข่งขันแลกเปลี่ยนไอออน
ระหว่างประจุบวกกับ NH4+ ในตาแหน่งของการดูดซับบนพื น้ ผิวของเถ้ าลอย ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Zhang et al. (2011) ได้ ศกึ ษาการดูดซับแอมโมเนียมจากน ้าเสียด้ วยเถ้ าลอยที่กระตุ้น ด้ วยวิธี alkaline fusion
พบว่าค่า pH ที่ 8 เป็ นค่าที่เหมาะสมในการกาจัดแอมโมเนียม เมื่อค่า pH ต่าลงทาให้ ความสามารถในการกาจัด
แอมโมเนี ย มลดลง เนื่ องจากความเข้ มข้ นของ H+ มีมากขึน้ และถูก ดูดซับ บนพื น้ ผิ วของเถ้ าลอยด้ วย ที่ pH
ในช่วงที่เป็ นเบสเกินไป แอมโมเนียมเกิดการเปลี่ยนรู ปไปเป็ น NH3 ซึง่ ไม่สามารถกาจัดได้ ด้วยเถ้ าลอย
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Table 1 The pH values of aqueous solution (ammonium and phosphate) after nutrient removal by CFA
and TCFA-NaOH.
N:P (mg L-1)
CFA
TCFA-NaOH

25:50 50:100
7.9
8.1
8.2
8.2

100:250 250:500 500:1000 750:2500
8.0
7.6
6.3
6.0
8.2
7.9
7.4
6.8

1000:5000 1200:10000
5.6
6.3
5.9

ไอโซเทอมของการดูดซับแอมโมเนียมและฟอสเฟต
ไอโซเทอมของการดูดซับใช้ อธิบายลักษณะการดูดซับแอมโมเนียมและฟอสเฟตของเถ้ าลอยถ่านหิน
เริ่ มต้ นและเถ้ าลอยถ่านหินที่ถกู กระตุ้นโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณของแอมโมเนียมและฟอสเฟตที่ถกู
ดูดซับต่อหน่วยน ้าหนักของเถ้ าลอยกับความเข้ มข้ นของแอมโมเนียมและฟอสเฟตที่เหลืออยู่ที่สภาวะสมดุล
ณ อุณหภูมิคงที่ แบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ แบบจาลองไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ และฟรุ นด
ลิช แบบจาลองไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ เขียนได้ ดงั สมการที่ (2) (Langmuir, 1918)
Ce/qe =1/(Q0 KL) + (1/Q0)Ce

(2)

เมื่อ qe (mg g-1) คือ ปริ มาณแอมโมเนียมหรื อฟอสเฟตที่ถกู ดูดซับต่อหน่วยน ้าหนักของเถ้ าลอย
Ce (mg L-1) คือ ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียมหรื อฟอสเฟตที่สภาวะสมดุล
Q0 (mg g-1) คือ ปริ มาณสูงสุดของแอมโมเนียมหรื อฟอสเฟตที่สามารถถูกดูดซับแบบชันเดี
้ ยวต่อ
ปริ มาณเถ้ าลอย
KL (L mg-1) คือ ค่าคงที่ของการดูดซับแบบแลงเมียร์
เมื่อนาข้ อมูลมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Ce/qe กับ Ce จะได้ กราฟเส้ นตรงดัง Figure 2 และ
Figure 3 โดยค่า Q0 หาได้ จากจุดตัดแกนตัง้ KL เป็ นค่าคงที่หาได้ จากความชันของกราฟ
แบบจาลองไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิช เขียนได้ ดงั สมการที่ (3) (Freundlich, 1906)
ln qe = ln KF + (1/n) ln Ce

(3)

เมื่อ KF (L mg-1) คือ ค่าคงที่ฟรุ นดลิช บอกถึงความสามารถในการดูดซับ
n
คือ ค่าคงที่ที่บอกถึงความเข้ มในการดูดซับ (adsorption intensity) โดยมีคา่ อยู่ในช่วง
1-10 แสดงว่าการดูดซับเกิดขึ ้นได้ ดี
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Figure 2 Langmuir isotherm of ammonium sorption by coal fly ash (CFA) and treated coal fly ash
(TCFA-NaOH). Experiment condition: fly ash dose 10% w/v; contact time 24 h; initial N
concentration range 0-1,200 mg l-1.

Figure 3 Langmuir isotherm of phosphate sorption by coal fly ash (CFA) and treated coal fly ash
(TCFA-NaOH). Experiment condition: fly ash dose 10% w/v; contact time 24 h; initial P
concentration range 0-10,000 mg L-1.
ไอโซเทอมการดูดซับแอมโมเนียมและฟอสเฟตโดยใช้ เถ้ าลอยถ่านหิน และเถ้ าลอยถ่านหินที่ถกู กระตุ้น
นันสอดคล้
้
องกับไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ โดยพิจารณาจากค่า R2 ดังแสดงใน Table 2 อธิบายได้ วา่
การดูดซับแอมโมเนียมหรื อฟอสเฟตเป็ นการดูดซับแบบชันเดี
้ ยว ความแตกต่างระหว่างพลังงานการดูดซับจะไม่
ขึ ้นกับปริ มาณของสารที่ถกู ดูดซับ
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Table 2 The Q0 and KL values for the Langmuir isotherm, the KF and n values for the
Freundlich isotherm.
Fly ash
CFA
TCFA-NaOH

N
P
N
P

Langmuir
Q0 (mg g-1) KL (Lmg-1)
0.90
-0.11
40.65
-1.03
3.90
-0.06
113.64
-0.003

R2
0.9970
0.9997
0.9790
0.9656

Freundlich
KF
n
2.10
-7.15
1.26x10-7 0.16
1.88
6.43
7.21
3.01

R2
0.2649
0.9301
0.5106
0.9468

จากผลการคานวณหาความสามารถในการดูดซับแอมโมเนี ยมและฟอสเฟตสูงสุดของเถ้ าลอยที่ ถู ก
กระตุ้นดูดซับได้ 3.90 mg N g-1 และ 113.64 mg P g-1 ซึง่ มีประสิทภาพมากกว่าเถ้ าลอยที่ดดู ซับได้ 0.90 mg N g-1
และ 40.65 mg P g-1 เนื่ อ งจากการกระตุ้น เถ้ าลอยด้ วย NaOH เป็ นผลให้ พื น้ ผิ วจ าเพาะ (Specific surface
area; SSA) และค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation exchange capacity; CEC) ของเถ้ า
ลอยเพิ่มขึ ้นทาให้ เกิดความพรุ นและมีลกั ษณะเป็ นซีโอไลต์ ซึง่ สามารถดูดซับแบบแลกเปลี่ยนไอออนและจะช่วย
ให้ เพิ่ มประสิทธิ์ ภาพการดูดซับได้ ดังนัน้ กลไกการดูดซับแอมโมเนี ยมจึงเป็ นการแลกเปลี่ยนไอออนบนพื น้ ผิ ว
จาเพาะของเถ้ าลอย ส่วนกลไกการดูดซับฟอสเฟตที่มีประสิทธิภาพการดูดซับได้ มากกว่าเพราะสามารถเกิดได้ ทงั ้
การแลกเปลี่ยนไอออนลบและการตกตะกอนโดย Ca และ Mg ที่ เป็ นองค์ ประกอบในเถ้ าลอย เช่น Ca3(PO4)2
Mg3(PO4)2 หรื อ NH4PO4 (Zhang et al., 2013)

สรุป
การกระตุ้นเถ้ าลอยถ่านหิ นด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทาให้ เถ้ าลอยมีประสิทธิภาพในการดูด
ซับพร้ อมกันของแอมโมเนียมและฟอสเฟตมากขึ ้นโดยเฉพาะฟอสเฟต จาก 40.65 mg P g-1 เป็ น 113.64 mg P
g-1 เนื่องจากการกระตุ้นเพิ่มพืน้ ที่ผิว และความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน ทาให้ เถ้ าลอยมีสมบัติการดูด
ซับได้ ดี โดยกลไกของการกาจัดฟอสเฟตนันมี
้ ทงการดู
ั้
ดซับบนพื ้นผิวภายนอกของเถ้ าลอยและการตกตะกอนกับ
แคลเซีย ม แมกซีเซียม ในองค์ ป ระกอบของเถ้ าลอย ไอโซเทอมของการดูดซับพร้ อมกันของแอมโมเนี ยมและ
ฟอสเฟตด้ วยเถ้ าลอยทัง้ สองชนิ ดสอดคล้ องกับ แลงเมี ย ร์ ไอโซเทอม ดังนัน้ การกระตุ้น เถ้ า ลอยถ่ านหิ น ด้ วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จงึ เป็ นวิธีหนึ่งในการเพิ่ มประสิทธิภาพในการกาจัดแอมโมเนียมและฟอสเฟตและ
สามารถพัฒนาเป็ นวัสดุดดู ซับธาตุอาหารในระบบบาบัดน ้าเสียได้
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ก 

ก ก  (Litopenaeus vannamei)   
 !"# $%&'
Comparative Study between Closed Polyculture System and
Intensive Culture System on the Water Quality of Pacific White Shrimp (Litopenaeus
vannamei)
B CB& D1*  

1    ก2
Tipvipa Meechai1*, Pasinee Worachananant1, Phongchate Pichitkul2

 $#
ก -.ก/01 231445 63ก 78ก 44ก -.6239:3 3 9;<=:/0>.
ก?/   3.= 49 > 1 9  ;<  =:/ ?   -<  239  :3 39 > ก 7  @  4 A0>ก/  8  - 7B 
<ก BกC DE144ก -.ก/01 23 93ก463  8>F6 G  9 E  HB6EI ก = /J 3 
4< 4 8 F6 > กC?   -< = :9ก - . 1 3F6 > - 8 ก - . A8.< ก B ก CE . 4 . 4;
? -< :9ก -.ก/01 23144;3; 93ก4E = 44EK81 1445  ( 8
?4? 3) 6 3ก -. 144: 1 9 A8.<ก -. ก/ . A  10-14 (PL 10-14) = 49> -. 
0 8 4 2 9 ;ก BกC49ก -.ก/144;3; 93ก4E 39 9.= ก E 4E ? -<=
49>-. 1 3 R8E 31>3A3 . 2   S>S 4A>8 = -<-ก9> 67 E9>.D9J 3 28/
>.93 .<?@R (p < 0.05)

ABSTRACT
The intensive cultured of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) with inappropriate
farming management culture system can accumulate waste residues within the pond and as a result
of unsuitable water quality for shrimp growth. Accordingly, this study were focusing on the shrimp
cultured together integrated with others creatures such as tilapia, which has been used as an natural
treatment in order to maintained water quality during culture system and at the end of the culture.
Comparative studied of water quality between closed polyculture system reared with tilapia and
intensive culture system (control) were investigated. Shrimp at post larval stage 10-14 (PL 10-14)
were cultured in pond around 4 rai. The result showed that the closed polyculture system reared with
tilapia can improve the water quality in culture pond. It significantly decreased ammonia, nitrate,
phosphate concentrations as well as biological oxygen demand (BOD) in effluent before released into
natural water (p < 0.05).
Key Words: closed polyculture system, intensive culture system, Litopenaeus vannamei, water quality
* Corresponding author; e-mail address: tipvipaa.m@gmail.com
1
? ?A A.1 ก 78ก 618/>3 ? 618/>3 3:..กC   ก m 10900
1
Department of Environmental Technology and Management, Faculty of Environment, Kasetsart University, Bangkok10900
2
?  -. -< ? E 3 3:..กC   ก m 10900
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$''
ก -.ก/1445  (intensive culture system) EI 6 .3EI >.93ก= Es774 A8.;D/-.
7 <ก E9>.ก/01 23= > ?3: 1 9 DF6>/>ก 63E 3;;9>2 9=:/D0B- HB6=
:9ก -.7  / ก =:/>: < t7 DE= E 33ก1  / >: 63AE  DEI :ก E ก>42E
8/. AE  />. 40.0-50.0 203 />. 6.0-7.5 S>S>  />. 1.5-2.0 0> -<: ก1:/0>>: 1
9 E ก>49G >ก:. 8 (J .J, 2551) 7Bก80>.ก?/.= 49>7กก 04R9.0>ก/1
C>: 6:F>7กก ก A8.0>.:9 -7 ก8ก .9>..A8.ก 4 ก .9>..63>>กH7
1 ก .9>..1442 />>กH7 3F6> -<-1  ก>  RDกE9>.-= <?>J  : F>1:9 -<
J 3 7B9;9>ก E6. 1E? -< HB6>77 3;9> F6>RB 44  1 .wsx 7B3
ก 5 ก -.144;3; = 44EK8 (closed polyculture system) 8/.Jก E6. R9. -<1
ก :3 . -<ก43= />8ก -. F6>8E 3 >: ก?/1 ?4?3? -<=:/>.D9=
กy6:3 3 ก -.ก/144;3; กC ก .3<ก -.ก/01 23 93ก4E  E
:3> 1 E43 EI /  F6>7กE6<ก -. 93ก 3zก 3ก ก 144ก CHก>: 6
ก?/.= 49> F -<1 : 9. HB69;=:/? -<>.D9= 846:3 39>ก -. 1 8?3
6.6>7ก9>=:/ก8A ?7ก? -<6239:3 3<=:/ก/ก8?3? .8 <2ED9?3>9> 1>1 <2ED9
ก ก9>=:/ก8A ?  9 A ?.89 (early mortality syndrome) 6ก<9;ก 49>ก  -.ก/0
1 23>.91 9:.= F- 6?  >>ก <=:/กC ก 28/ 4;ก 49> .28/??  F> 1
1 9ก 7.2E.?ก 9>>ก0>E 
= F- 6BกC7:87 4 HB6EI : B6= 7:80>E 2.63ก  -.ก/ >.9
1 9:. A8.7<  F- 6= ก  -.3F6>E{.. 2554 4937<  F- 6ก  -.-- 42,344 2 9
E 3;;A8. 30>ก/01 2337<  66,336  ?8EI 3D?9;;E 3 8,307 /
4 A8.กC ก 9 =:@9<ก -.= DE1445 63?3: 1 9 D >ก7ก -.49กC ก 9
=:@9.23928/ 4ก 5  44ก  -.=:/:3 333  Code of Conduct (CoC) 6ก<: 8
A8.ก 3E 3 ก  -.ก/01 230>กC ก 7 >.ก = / -< A8.ก D4 -<;9 ?>
E  2ED9F- 6ก  -. 3F6>- 8ก  -.กt<ก E9>. -<->>กD9?> E  A8.2393
0- > ก 4< 4 8 -< - ก9 > E9 > .?F D9 1 :9  -< J 3  ก B ก C - 7B 28/ < ก B ก CF6 > E . 4 . 4
? -< :9ก  -.144;3; = 44EK8ก4ก -.1445 6EI -.1448-83 F6>
EI 1 = ก 8;ก 49>618/>3

ก%C BPก
<ก -.ก/144;3; = 44EK8 93ก4E 1 ก  -.1445  A8.349>-.
0 8 4 2 9 >.9 3 49>9> DE 144ก -. 37<  49>-.3-- 6 49> 1 28/<ก E9>.ก/EI
7<  100,000 9>2 9= -> DE144ก -.19= 44EK863ก E9>.E  93ก4ก/7 <ก
E9>.E EI 7<  400 9>2 9 <ก  78? -< :9ก -.ก/ 1 .:ก -.
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ก9> 67 <ก E9>. -<D91:9 -<J 3  4 49>-.ก/= <44ก 2 . ><>1:3: 7:8
7 4  A8.3 . ก BกC= : B6 >4ก -.-198F> ?3 .. 2557 RB8F> ?3 ..
2558
ก  78? -< :9ก -.ก/1 .:ก -.ก/= ก 3>  <ก  78
?  :>.9? -<-:38 3 H-< = 4  -<0/ ก49> 1  -<>>ก =  08:00 . A8.
<ก ?  :>.9? -<4F->/ ก 28/1ก9 >:D38/.> A33>  (thermometer) ?3EI
ก 8-898/.8/.? F6>8?9?3EI ก 8-89 (pH meter) >>กH7  .8/.? F6>8?9>>กH7  .
(DO meter) >ก7ก -= ก 2 E8: 3RB.:ก -.HB67 <ก  78.? -8.3F6> t7ก -. 7 กt4>.9 -<0/ 7?  :? -<= :/>E4ก A8.3 3> 6<ก  78
28/1ก9 >:D38/.> A33> (thermometer) ?3?t38/.? F6>8?3?t3 (refractometer) ?3EI
ก 8-898/.? F6>8?9?3EI ก 8-89 (pH meter) E 3>>กH7  .8/.? F6>8?9>>กH7
 . (DO meter) E 3>>กH7 67  ./>ก = /= ก .9>..>  . 63>.D9= -< (4A>8) <
ก ?  :8/.J Direct Method 1>3A3 .?  :8/.J Nesslerization 2 2 <ก ?  :8/.J
Colorimetric Method 2  <ก ?  :8/.J Brucine Method 1 S>S <ก ?  :8/.J
Ascorbic acid Method 1 <0/> 3D ?  -<= ก - .144;3; = 44EK 81 ก - .144
5 3E .4.4;RA8.= / t-test 6 84?3 F6>36 />. 95 8/.AE 1ก 3< t7 DER
SPSS

 BQ%C
กRSกT$%&' ก ก 
7กก BกC?340> -<= 49>8>6<ก  -.ก/01 231445 1 ก
 -.ก/01 23144;3; = 44EK8 >8 . 6<ก BกC 49 >:D30> -<
0>ก  -.1445 3?9>.D9 :9 24.00-26.30 >HH. >:D3.:7กก  -.
3 ?9 >.D9 6 26 >HH .  A8.3 ?9 6 . >8ก - . >.D9 6 25.19±0.56 >HH .  = 0 6 ก 
 -.144;3; 3?9>.D9 :9 24.40-26.20 >HH. >:D3.:7กก  -.3?9
>.D96 26.10 >HH. 1 3?96.>8ก -.>.D96 25.27±0.47 >HH. (Table 1) HB6239 3
?31ก9ก >.93 .<?@R (p > 0.05)  F6>7ก18/>30>- 2 4 3 กC
?/.?Bก A8.EI F- 6A917/ HB6>8ก  -.> :D36.0> -<>.D9= 96:3 39>ก
7 @ 4A0>ก/6>.D9 :9 25.00-33.00 >HH. 1 > :D30> -<3F6>- 8ก  -.6
E9>.-0>- 2 DE144ก  -.3?96>.D9= กy3  ? -< E 6 3 ? -<
 F6 >ก  - . -<  (ก 3?4?3 3 C, 2549) HB6R/> :D3 0> -< D ก 2Eก/7 3ก  > 
 F6>7กก ก t0>ก/3 F->1 3F6>>:D36<ก9 18.00 >HH. ก/7 2399. -<1 :.8ก ก
>: >ก7ก - 7ก . 0>24. 1 ? (2543) ก99>:D36D0B- 7 9;=:/1>3A3 .
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> (un-ionized ammonia: NH3) >.D9= DE63?3EI CD >ก7ก -ก E6. 1E>:D3= 19
z8Dก - 3;9>?31ก90>ก937  .63ก = /E A. 7ก2   (Ogilvie et al., 1997)
?3?t30>ก  -.1445 3?9>.D9 :9 33.00-36.00 9 =  9 A8.3?9?3
?t3.:7กก -.>.D96 35 9 =  9 1 3?96.>8ก -.>.D96 34.91±0.79 9 = 
9 = 9 0>ก  -.144;3; 3?9?3?t3>.D9 :9 33.00-36.00 9 =  9 A8.3?9
?3?t3.:7กก -.>.D96 34 9 =  9 1 3?96.>8ก -.>.D96 34.44±1.03 9 =
 9 (Table 1) 3F6><ก E .4.4?96.0>?3?t3 :949>6<ก  -.1445 1
49>6<ก  -.144;3; 492393?31ก9ก >.93 .<?@R (p > 0.05) A8.
84?3?t36:3 39>ก  -.ก/03 R<ก -.= 9?3?t36 2-35 9 =  9
19 84?3?t36:3 39>ก 7 @4A0>ก/06868?F> 84?3?t36 20-25 9 =  9
1 84?3?t33F6>- 8ก  -.0>- 2 DE144ก  -.3?96>.D9= กy3  ?
-< E 6 3 ? -< F6>ก  -. -< >ก7ก -?3?t37 3;9>ก 7 @4A
0>ก/  1/ . 3 ; < .>: 3J 3  0 >ก/  >> ก 8/ .  F6 > 7กR/ 3 ? 3?t 3 D  7 2E< .
63 = ก931ก> F 1 63?3 9>?3?t36< 9 = -<63?3?t36<7 <=:/ก
7 @4A0>14? .1 A AH630B- 7B>7<=:/ก/ก8A ?28/ (DC 1 ? , 2534)
ก  78?9?3EI ก 8-89= ก  -.144 5 3?9>.D9 :9 7.19-8.49 A8.3?9 
?3EI ก 8-89.:7กก -.>.D96 7.48 1 3?96.>8ก -.>.D96 7.91±0.33 = 0 6ก
 -.144;3; 3?9?3EI ก 8-89>.D9 :9 7.21-8.33 A8.3?9?3EI ก 8-89.:7ก
ก -.>.D96 7.36 1 3?96.>8ก -.>.D96 7.91±0.26 (Table 1) HB62393?31ก9ก >.93
.<?@R (p > 0.05) >  F6>37ก>8ก  -.0>-> DE144ก  -.28/3ก
?4?3?9?3EI ก 8-89>8ก  -.A8.3ก E 4E ?9?3EI ก 8-89A8.ก 3ED 0
- -?9?3EI ก 8-896:3 39>ก  -. -<>.D9 :9 6.50-9.00 (23  1 7  ,
2528) 1 ?9?3EI ก 8-890> -<= >4 239? 1ก9ก 3กก9 0.50   ก E6. 1E?9
?3EI ก 8-890> -<= >4 63กก 2E7 <=:/ก/ก8?3? .81 9;9>ก 7 @4A ก
E6. 1E0>?9?3EI ก 8-89= 49> -.0B- ก4Es77.9G  9 ?340>8 ?9?3EI
89 ก ;1 ก = /? 4> 28>>ก2H8= -<HB69 =:@97 0B- ก4E 31ก> F EI / ( >,
2543;  , 2547) 1 ?9?3EI ก 8-893F6>- 8ก  -.- 2 DE144ก  -.3?9?3
EI ก 8-89>.D9= กy3  ? -< E 6 3 ? -< F6>ก  -. -< 1
>.D9= 3  ก ?4?3ก 4. -<-7ก49> -. -< .wsx A8.6?9?3EI ก 8-890>-
2 DE144ก  -.3?9?3EI ก 8-898>  F6>37กก ;? 4> 28>>ก2H8= -<630BA8. = 9/.0>ก -.
3F6 > <  ก  78E  3 >>กH 7  .= ก  - . 144 5 >.D9 :9  5.12-8.89
3ก 39> A8.3?9E 3>>กH7  ..:ก -.>.D96 5.42 3ก 39> 1 3?96.
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>8ก -.>.D96 7.41±1.12 3ก 39> = 0 6ก  -.144;3; 3?9E 3>>กH7
 .>.D9 :9 7.01-8.63 3   ก 39 >   3 ?9 E 3 >>กH 7  ..: ก - . >.D9 6 7.16
3ก 39> 1 3?96.>8ก -.>.D96 7.88±0.44 3ก 39> (Table 1) HB62393?31ก9
ก >.93 .<?@R (p > 0.05) A8.6E 3>>กH7  .6.0>- 2 DE144ก  -.>.D9
= 96:3 39>ก 7 @4A0>ก/01 23>  F6>ก =:/>ก>.99> F6>-= ก
1 ก?F F6>=:/:3 39>ก  -. 19>.92 กt3?9E 3>>กH7  . :9 5.00 RB
11.90 EI 963E 31ก> F D (4 7, 2542) 1 3F6>- 8ก  -.E 3>>กH7 7ก
ก  -.- 2 DE1443?9>.D9= กy3  ?  -< E 6 3 ?  -< F6>ก
 -. -< 1 E 3>>กH7 3F6>- 8ก  -.= ก  -.1445 3?96<ก9ก
 -.144;3; >  F6>37ก7  .<ก .9>..Hก1ก> 1 0>.6ก?/=
E 36D.= 49> -.1445  9;<=:/>>กH7 = -<RDก <2E= /3ก <: 4>>กH7 7 3
;9>ก 7 @4A ก ก >: 1 00>ก/ R/E 3>>กH7  .239:3 3 >7<=:/ก/
18>ก  . t ก / > .7 RB  0-  1 7 >7< =:/ ก/  .28/ E  3 >>กH 7 6  . -< 7 3 ก 
E6. 1E?/.ก4ก E6. 1E0>?3EI ก 8-89 ?F> 3?96<8= >  /3F8  F6>7ก= 9
ก?F 7  .1 1ก> F 7 = />>กH7 F6>ก :.=7 3-7  .7 <ก .9>..0>.
1  >  .= 49> -. :7ก - 1ก> F 7  633ก ?  :1-19 96319<
=:/E 3>>กH7  .630B- 1 D8= 949.
Table 1 Mean±Standard deviation (SD) of water quality in the two culture systems of L. vannamei .
Water parameters

Treatment

Control
Closed polyculture
Temperature (°c)
25.19±0.56a
25.27±0.47a
Salinity (ppt)
34.91±0.79a
34.44±1.03a
pH
7.91±0.33a
7.91±0.26a
Dissolved oxygen (mg/L)
7.41±1.12a
7.01-8.63a
Remark: The data with suffixes that difference was statistically significant, the confidence level of
95%.
3F6><ก ?  :F6>:E 34A>8= -<0>ก  -.1445 3?9>.D9 :9 4.00-25.90
3ก 39> A8.3?9E 34A>8.:ก -.>.D96 26.14 3ก 39> 1 3?96.>8ก
-.>.D96 13.68±7.39 3ก 39> = 0 6E 34A>8= -<0>ก  -.144;3; 3?9>.D9
:9 4.00-8.60 3ก 39> A8.3?9E 34A>8.:ก -.>.D96 8.11 3ก 39> 1 3
?96.>8ก -.>.D96 6.01±1.32 3ก 39> (Figure 1A) 3F6>E .4?9E 34A>86.0>- 2
DE144ก  -. 493?31ก9ก >.93 .<?@R (p < 0.05) A8.6?9E 34A>8=
ก  -.1445 3?9Dก9ก  -.144;3; >  F6>7ก -<= ก  -.1445 3
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ก E E> 0>>  . D A8.9 3กE 3 >  .7 37ก>: 9 6:F> 604R9. 1 Hก
1ก> 6. 3>.D9= F-  Dก9ก  -.144;3; 63E EI 9 93= ก ก<786
E E> 1 7กก E6. R9. -<1  9;<=:/E 34A>8.= 49> -.144;3; 3?96<
ก9ก  -.1445 1 3F6>- 8ก  -. E 34A>80>ก  -.1445 3E 3
4A>8Dก9ก  -.144;3; >ก-E 34A>8= 49>?4?33?9ก ?93  ?4?3ก
4. -<-7กก  -. -< .wsx6ก<: 82/E 34A>8/>239ก 20 3ก 39>
7กก  ?  : E 3 1>3A3  . 30>ก  - . 144 5 3 ?9 >.D9 :9  0.02-2.52
3ก 39> A8.3?9E 31>3A3 ..:7กก -.>.D96 2.49 3ก 39> 1 3?96.
>8ก -.>.D96 1.05±0.89 3ก 39> = 0 6ก  -.144;3; 3?9E 31>3A3 .
3>.D9 :9 0.11-0.78 3ก 39> A8.3?9E 31>3A3 ..:7กก -.>.D96 0.83 3ก 3
9> 1 3?96.>8ก -.>.D96 0.44±0.24 3ก 39> (Figure 1B) 3F6>E .4.4?96.0>
E 31>3A3 . 30>49>?4?31 49>8> 492393?31ก9ก >.93 .<?@R (p >
0.05) 19- -ก  -.1445 3ก  30>E 31>3A3 . 37ก04R9.0>.1 ก  9
.0>C>: 7B9<=:/3E 31>3A3 . 3Dก9ก  -.144;3; 63ก E6. R9.
-<F6 >8ก  30>0>. 1 7กก S= 91 กE 31>3A3  . 30>ก  -.144
;3; 3?9Dก9ก  -.1445 >  F6>37ก0- >  .349> -.28/<ก :3 .
-<6;9 ก  -..= 3<ก 4<481 E 4E ? -<=:/3 R<ก  -.= >49>G
2E28/ 7B< =:/ 3 ก ก?/ 0>E 3 1>3A3  . 3 1 -  - 1>3A3  . 37 0/2E< .:F> ก1
?33 R= ก 0 9>>กH7 = ก/ ;633?F><=:/ก/>9> 1>1 8A ?28/9. 84?30/30/
0>1>3A3  . 36<=:/  -< .A8.Eก>.D9= 9 0.40-2.00 3 ก 39> ( >, 2543) 1 7ก
ก BกC0> Kungvankij et al. (1986) 49?30/30/ 0>1>3A3 . 3 0.45 3ก 39> 7 <=:/
ก 7  @  4 A0>ก/  8RB  /> . 50.00 8  - ?30/ 3 0/ 0>1>3A3  . 3= 49 >  - . ก/  6
:3 39 > ก 7 @  4 A0>ก/ 01 23? 3 ?9 ?30/ 3 0/ 0>1>3A3  . 3>.D96 1.00-1.20
3ก 39> ( ?3 1 ? , 3.E.E.)

Figure 1 Water quality in the culture systems of L. vannamei, (A) BOD, (B) Ammonia.
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ก  7?  :E 32 2 = ก  -.1445 3?9>.D9 :9 0.00-0.15 3ก 39>
 A8.3?9E 32 2 .:7กก -.>.D96 0.12 3ก 39> 1 3?96.>8ก -.>.D96
0.06±0.06 3ก 39> = 9 0>ก  -.144;3; 3?9E 32 2 >.D9 :9 0.01-0.11
3ก 39> A8.3?9E 32 2 .:7กก -.>.D96 0.02 3ก 39> 1 3?96.>8
ก -.>.D96 0.02±0.02 3ก 39> (Figure 2A) 3F6>E .4.4?9E 32 2 -> DE144ก
 -. 492393?31ก9ก >.93 .<?@R (p > 0.05) 1 A /30>E 32 2 = ก
 -.144;3; 9 42  1 ก3?9E 32 2 Dก9ก  -.1445 >  F6>37ก
.= 44ก  -.144;3; 3ก :3 . -<6;9 ก  -..= 3<ก 4<481
E 4E ? -<=:/3 R<ก  -.= >49>G 2E28/ 7B<=:/3ก ก?/0>E 32 2 1
<=:/= 91 ก3?9Dก9ก  -.1445  >ก-= 49>ก -<ก9> <ก D40/3.49> -.
144;3; 28/3ก 3>ก6<ก949> -.1445 1 3ก E9>.E F6> กC 44?3
38 7B<=:/ก8ก E6. DE0>1>3A3 .6ก87กก 04R9.0>.7กE EI 2 2 28/>.9
34D 1 3F6>;9 2Eก ?4?3? -<.= 4428/;9 ก E 4E 1 ?4?3239=:/E 32
2 3?9DHB6>79;9>ก 7 @4A0>ก/ 1 3F6>- 8ก  -.- 2 DE1443E 32 2 
>.D9= ?93  ก ?4?3ก 4. -<-7ก49> -. -< .wsx 19>.92 กt3E 32 2 
3F6>- 8ก  -.1445 3?9Dก9ก  -.144;3; >  F6>37กก  30>
0>.6ก87กก  -.
E 3 2  = ก  - . 144 5 3 ?9 >.D9 :9  0.01-0.15 3   ก 39 >   A8.3 ?9 
E 32  .:7กก -.>.D96 0.13 3ก 39> 1 3?96.>8ก -.>.D96 0.07±0.04
3ก 39> = 0 6ก  -.144;3; 3?9E 32  >.D9 :9 0.01-0.06 3ก 39>
  E  3 2  .: 7กก - . >.D9 6 0.01 3   ก 39 >   1 3 ?9 6 . >8ก - . >.D9 6
0.03±0.01 3ก 39> (Figure 2B) 3F6>E .4.4?9E 32  0>-> DE144ก  -.
493?31ก9ก >.93 .<?@R (p < 0.05) A8.6= 9/ 0>ก  -.1445 3
ก 630B- 0>E 32  6ก87กก 3 E 419F6>63E 3J>: .= 49>1 EI ก
 9ก 7 @ 4A0>1ก> F .= 49 > 1 3F6><ก  3>>กH7 = -<63 3ก0B- 3 R8
E 31>3A3 .67 3ก E6. DEEI 2   19= 0 8.ก E 32  = ก  -.144
5 3?98= 9/ 0>ก  -.>  F6>37กก 3>ก1 ก E6. R9. -<F6> กC
840>E 31>3A3 .6ก87กก 04R9.0>.0>E  7B<=:/3?981 630B- >ก? -3F6>
E 31>3A3 .1 0>.ก?/.= 49>3633ก0B- 19>.92 กt3ก 78ก ? -<.=
44ก  -. -28/<ก กC 841>3A3 .= :3 3A8.ก E6. R9. -<1 <2E;9 ก 4<48
ก <ก4330/D949> -. 1 3F6>- 8ก  -.4ก9ก  -.1445 3E 32
 D ก9 ก  - .144;3; >  F6 > 37กก  30>0> . 6 ก 87กก  - . 
>.92 กt3- 2 DE144ก  -.3?9E 32  >.D9= ?93  ก ?4?3ก 4. -<-7ก
49> -. -< .wsx
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Figure 2 Water quality in the two culture systems of L. vannamei, (A) Nitrite, (B) Nitrate.
E  3 S>S0>ก  - . 144 5 3 ?9 >.D9 :9  0.02-0.13 3   ก 39 >   A8.3
E 3S>S.:7กก -.>.D96 0.06 3ก 39> 1 3?96.>8ก -.>.D96 0.05±0.03
3ก 39> 1 = 0 6E 3S>S0>ก  -.144;3; 3?9>.D9 :9 0.01-0.04
3ก 39> A8.3E 3S>S.:7กก -.>.D96 0.04 3ก 39> 1 3?96.>8
ก -.>.D96 0.02±0.01 3ก 39> (Figure 3) 3F6>E .4.4?9E 3S>S-> DE144ก
 -. 493?31ก9ก >.93 .<?@R (p < 0.05) 1 ก 6ก  -.1445 4
?9E 3S>SD= 9/ 0>ก  -. -  F6>37ก0- > ก  .3 -<F6><ก  -.28/3
ก 3E.F6>=:/ก8ก 7 @4A>.9 8 t0>1ก> F 1 3?983F6>1ก> F <2E= /
= ก 7 @4A >ก-ก 630B- 0>S>S= 9/.0>ก  -.ก87กS>S63>.D9= >:
ก/= 49 6::F>7กก ก >: 239 7  . -<1 49 7 RDกF <2E= / 1 8/.7
ก ก> 2E 3.F-  1 3F6>- 8ก  -.E 3S>S0>ก  -.1445 3?9
E 3S>SDก9ก  -.144;3; 1 3?9Dก9?93  ก ?4?3ก 4. -<-
7ก49> -. -< .wsxHB628/ก<: 82/6239ก 0.4 3ก 39>

Figure 3 Concentration of phosphate in the two culture systems of L. vannamei.
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?340> -<EI Es77.6<?@9>ก -.ก/01 230>- 2 DE144ก -. 49
? -<>.D9= 846:3 39>ก 7 @4A0>ก/ .ก/ E 34A>8 1>3A3 .1 2 2 = ก
-.1445 3?96239:3 3 F6>7กก ก8ก  30>.ก?/.= 49> = 0 6ก  -.
144;3; 9 3ก 4E   3 ?9 E  3 1>3A3  . 2 2  1 4 A>8 6 > .D9 =  6 :3 3>
 F6>37กE 3zก 3ก ก 1ก> F 1 CHก0>.6ก?/.= 49>>ก-.3ก
E6. R9. -<2E.49>ก -<F6><ก E 4E ? -<A8.2393ก 8B -<7ก1:9 -<0/331 2393
ก R9. -<>>ก2E.1:9 -<J 3 F6>EI กC?  -<=:/:3 39>ก 7 @ 4A0>ก/
8 - ก  -.144;3; = 44EK87BEI 1 F>ก68F6> <2ED9ก E 4E6. DE144ก
 -.1 EI 1 = ก 8;ก 46ก80B- 9>618/>39>2E

กB""BกกR
 7. -28/ 4ก  4  7ก 5 ก.  844yBกC ? ?A A.1
ก 78ก 618/>3 ? 618/>3 3:..กC   .040 1 0>0>4 ?
?  -. -< ? E 3 3:..กC   .040 6=:/?3> ?  :=
ก E4ก ? -<1 ?<1 <= ก กt4>.9

 ก  B
ก 3?4?33C. 2549. "_$%&'  . 1:963: http://www.pcd.go.th, 12 ?3
2558.
ก>3  ?618/>3. 2532. `$กRSกT BQ$%&'#'a ก.
< ก ? ก 3ก 618/>31:9 , ก m.
> -3 . 2543. ก  2000 c#$de fB"กBd  . 7 @ ก 3,
ก m.
> -3  1   7   กD. 2547. "aกก ก R . 4 
ก 78ก 3A8.< ก ? ก 3ก 7.1:9  F6>3 ก.  438t7
7/>.D9:D3>8.8  F6>= A ก  J3:3?3 3 C 5 J ?3
.. 2547. 4 C 37?44? 6 7<ก8.
?3  >> , ?3  E7 . 1 ก0  >> . 3.E.E.  `กก "C
'. R4 7.ก  -. -< .wsx ก>7.1 5 E 3 .wsx ก 3E 3,
ก m.
4 7 . 9 3. 2542.  $`` ก กก 'a  RT d 20. 3.E..
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การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของผักบุ้งทะเลที่ปลูกคลุมดินบริเวณชายหาดชลาทัศน์
Propagation and growth of Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br for cover plants at Chalathat Beach.
ณิชา ประสงค์ จันทร์ * มุกดา สุขสวัสดิ์ และ สมบูรณ์ ประสงค์จนั ทร์
Nicha Prasongchan, Mookda Suksawat and Somboon Prasongchan

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นผักบุ้งทะเล ตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน โดยศึกษาตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ดาเนินการทดลอง
และบันทึกผลการทดลองจากแปลงปลูกบริ เวณชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา มีการวางแผนการทดลองแบบ
สุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design) แบ่งเป็ น 9 หน่วยการทดลอง หน่วยการทดลองละ 4 ซ ้าๆละ 3
ต้ น โดยศึกษาต้ นพันธุ์ 3 ประเภท คือ ต้ นพันธุ์จากกอ ต้ นพันธุ์จากการแยกกอ ต้ นพันธุ์จากการปั กชา บริ เวณ
แปลงปลูก 3 บริ เวณ คือ แปลงปลูกริ มถนน แปลงปลูกใต้ ต้นสนและแปลงปลูกริ มทะเล ผลการทดลอง พบว่า ต้ น
พันธุ์จากกอบริ เวณแปลงปลูกริ มทะเลมีอตั ราการเจริ ญเติบโตดีที่สดุ โดยมีความสูงของลาต้ นเฉลี่ยสูงสุด 57.21
เซนติเมตร จานวนใบเฉลี่ยสูงสุด 37 ใบ และมีเปอร์ เซ็นต์การแผ่ขยายดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วยการทดลอง
อื่นๆ

ABSTRACT
The objective of this research was to compare the growth of Ipomoea pes-caprae (L.)R.Br.
This experiment was carried out 3 months from February 2013 to April 2013 at Charathat Beach,
Songkhla Province. A completely Randomized Design was used with 9 treatments 4 replications and
3 plants . Treatment were plant from clump, plant from cultivated clump and plant from stem cutting
at 3 areas : roadsite plots, under pine tree plots and seasite plots. This study was to determine the
growth of Ipomoea pes- caprae(L.)R.Br. The results showed that plant from clump in seasite plots
had the highest growth when compared with other treatments in term of stem height (57.21
centimeters) , number of leaves (37 leaves)and percent of stem slither.

Key Words: Propagation, Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br, growth, Chalathat Beach.
* Corresponding author; e-mail address: ingoakaom@gmail.com
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 90000
Curriculum of Science, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla 90000
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คานา
ปั จจุบนั ชายฝั่ งทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง ปั ญหาที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ การกัดเซาะชายฝั่ ง
ทาให้ เสียพื ้นที่ริมฝั่ งหรื อชายหาด โครงสร้ างระบบนิเวศที่เป็ นประโยชน์ เช่น แนวต้ นโกงกางป่ าชายเลน ช่วยลด
พลังงานคลื่นและรักษาสภาพชายฝั่ งทะเล นอกจากนี ้ป่ าชายหาด (Beach Forest) ซึง่ ปกคลุมบริ เวณชายฝั่ งทะเล
ที่ เป็ นดินทรายเป็ นสังคมพื ชชนิ ดหนึ่งของป่ าฝนเขตร้ อน (Tropical Rain Forest) โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา
สนทะเลมักเป็ นไม้ เด่นแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีไม้ อื่น เข้ ามาผสมส่วนไม้ พื ้นล่างก็มีอยู่น้อยชนิดที่พบ ได้ แก่ ดินสอ
ทะเล, หนาดผา, หญ้ าลอยลม, ถั่วคร้ า และผักบุ้งทะเล (สานักบริ หารพืน้ ที่อนุรักษ์ ที่ 6, 2555) ปั จจุบนั ชายหาด
ชลาทัศน์ ในเขตเทศบาลเมือง จ.สงขลา ซึ่งกาลังถูกกัดเซาะจนทาให้ เสียพืน้ ที่บริ เวณชายหาดไปอย่างต่อเนื่อง
พืชเด่นชนิดหนึ่งบริ เวณชายหาดชลาทัศน์ คือ ต้ นผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br) พบได้ ทั่วไปใน
ธรรมชาติและสามารถปลูกเพื่อคลุมดิน อีกทังมี
้ ประโยชน์ทางด้ านการแพทย์ โดยจากตาราแพทย์แผนไทยมีการ
ใช้ ประโยชน์ตามวิถีของชาวบ้ าน ใบผักบุ้งทะเลมีประสิทธิ ภาพในการรักษาพิษจากแมงกะพรุ นเป็ นอย่างดี ช่วย
สมานแผล โดยนาใบผักบุ้งทะเลขยีก้ บั น ้าส้ มสายชูแล้ วมาประคบผิวหนังบริ เวณที่โดนพิษไว้ และห่อด้ วยผ้ าขาว
บาง ทิง้ ไว้ ประมาณ 30-60 นาที รอให้ อาการปวดแสบปวดร้ อนคลายลง จากประโยชน์ของผักบุ้งทะเลดังกล่าว
จึงควรมีการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ต้นผักบุ้งทะเลจากต้ นพันธุ์ประเภทต่างๆ เพื่อเพาะพันธุ์เป็ นต้ นกล้ าและปลูก
ลงดินในแปลงปลูกตามธรรมชาติซงึ่ มีพืน้ ที่ แตกต่างกัน พร้ อมศึกษาอัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าประเภท
ต่างๆหลังปลูกลงแปลงปลูก นาผลการทดลองที่ได้ มาสรุ ป เพื่อให้ ทราบประเภทของต้ นกล้ าที่สามารถขยายพันธุ์
ได้ ดีและพื ้นที่ปลูกที่ดีที่สดุ ซึง่ ทาให้ ต้นผักบุ้งทะเลเจริ ญเติบโตได้ อย่างรวดเร็ ว เมื่อทราบวิธีการขยายพันธุ์ที่ดีที่สดุ
แล้ ว จึงเพาะพันธุ์ต้นกล้ าผักบุ้งทะเล และนาต้ นกล้ าที่ได้ ปลูกลงดิน เพื่อซ่อมแซมหน้ าดินที่ถูกกัดเซาะ ตลอดจน
การขยายพันธุ์ให้ มากขึ ้นเพื่อปลูกคลุมดินและรักษาหน้ าดินบริ เวณชายหาดให้ คงอยู่ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การดาเนินงานวิจยั ครัง้ นี ้มีกรอบแนวคิดในกระบวนการทดลอง เพื่อศึกษาอัตราการเจริ ญเติบโตของต้ น
กล้ าผักบุ้งทะเลประเภทต่างๆหลังปลูกลงแปลงปลูก Figure 1 มีการวางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ โดย
การคัดเลือกต้ นพันธุ์ที่มีลกั ษณะต้ นใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ ขนาดและความยาวลาต้ น จานวนและขนาดใบ แบ่งเป็ น 3
ประเภท คือ ต้ นพันธุ์จากกอ, ต้ นพันธุ์จากการแยกกอ และต้ นพันธุ์จากการปั กชา Figure 2 โดยนาต้ นพันธุ์ปลูก
ลงในอุปกรณ์เพาะพร้ อมดูแลรักษาจนต้ นกล้ าติดต้ น Figure 3 แล้ วจึงนาลงปลูกในแปลงปลูกบริ เวณชายหาด
ชลาทัศน์ พร้ อมบันทึกข้ อมูล ได้ แก่ ความสูงของต้ น จานวนใบ แบ่งการทดลองเป็ น 9 หน่วยการทดลองๆละ 4
ซ ้าๆละ 3 ต้ น ดังนี ้ ต้ นพันธุ์จากกอ ต้ นพันธุ์จากการแยกกอ และต้ นพันธุ์จากการปั กชาโดยปลูกบริ เวณแปลงริ ม
ถนน, ต้ นพันธุ์จากกอ ต้ นพันธุ์จากการแยกกอ และต้ นพันธุ์จากการปั กชาโดยปลูกบริ เวณแปลงใต้ ต้นสน, ต้ นพันธุ์
จากกอ ต้ นพันธุ์จากการแยกกอ และต้ นพันธุ์จากการปั กชาโดยปลูกบริ เวณแปลงริ มทะเล ทาการเก็บข้ อมูลอัตรา
การเจริ ญเติบโตทุก 2 สัปดาห์ตลอดระยะเวลา 3 เดือน บันทึกลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดิน
บริ เวณแปลงปลูก ลักษณะการได้ รับแสงจากดวงอาทิตย์ และศึกษาอัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นผักบุ้งทะเล
ได้ แก่ ความยาวของลาต้ น จานวนใบ เปอร์ เซ็นต์การแผ่ขยายเลื ้อยคลุมดินของต้ นผักบุ้งทะเล พร้ อมนาข้ อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์ความแตกต่าง (Analysis of variance) แล้ วเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยวิธี Duncan ,s
Multiple Range Test
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Plant of Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br
- Plant from clump
- Plant from cultivated clump
- Plant from stem cutting
Young plant in plots
under pine tree plots

roadsite plots

seasite plots

Study the rate of growth
Figure 1 Research Framework.
A

B

C

Figure 2 Three types of plant for cultivation.
A: Plant from clump B: Plant from cultivated clump
A

C: Plant from stem cutting

B

Figure 3 Characteristics of Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br growth in nursery bag.
A: Young plant start growth B: 2 weeks after planting
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ผลและวิจารณ์
การเปรี ยบเทียบสมบัตขิ องดินและปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
ลักษณะทางกายภาพของดิน
ดินแปลงปลูกบริ เวณริ มถนน เป็ นดินทรายเนื ้อหยาบ มีเศษอินทรี ยวัตถุปะปนอยู่ เนื่องจากเทศบาลนคร
สงขลาปลูกต้ นหูกวางเป็ นระยะตลอดแนวถนน ทาให้ มีการทับถมและย่อยสลายของใบพืชที่ร่วงหล่น จากการวัด
สีดิน โดยใช้ MUNSELL SOIL COLOR CHARTS มีคา่ 5/2/2.5Y สาหรับแปลงปลูกบริ เวณใต้ ต้นสน เป็ นดิน
ทรายเนื ้อหยาบ มีเศษอินทรี ยวัตถุปะปนอยู่เช่นเดียวกับแปลงปลูกบริ เวณริ มถนน เนื่องจากแปลงปลูกอยู่ใต้ แนว
ต้ นสน ทาให้ มีการทับถมและย่อยสลายของใบสนที่ร่วงหล่น การวัดสีดิน พบว่ามีคา่ 6/2/2.5Y แปลงปลูกบริ เวณ
ริ มทะเล เป็ นดินทรายเนื ้อหยาบ ไม่มีเศษอินทรี ยวัตถุปะปน เนื่องจากแปลงปลูกอยู่ในที่โล่ง วัดสีดิน พบว่ามีคา่
7/2/2.5Y จะเห็นได้ วา่ ความเข้ มของสีดินสัมพันธ์กบั ปริ มาณอินทรี ยวัตทุ ี่สะสมอยู่
คุณสมบัตทิ างเคมีของดิน
ดินแปลงปลูกบริ เวณริ มถนน มีค่า pH 7.74 ขณะที่แปลงปลูกบริ เวณใต้ ต้นสนและแปลงปลูกบริ เวณริ ม
ทะเล มีคา่ pH ใกล้ เคียงกัน คือ 7.84 และ pH 7.84 ตามลาดับ จะเห็ นได้ ว่า ค่า pH ของดิน แปรผันตามระดับ
ความเค็มของดิน สอดคล้ องกับการศึกษาของ (Matsi and Keramides, 1998) ซึ่งกล่าวว่า ค่า pH ของดินเพิ่ ม
มากขึน้ เมื่อดินมีระดับความเค็มมากขึน้ และกล้ าไม้ ที่เป็ นพืชชายหาดจะสามารถขึน้ ในพืน้ ที่ใกล้ ทะเลมากที่สุด
และมีอตั ราการรอดสูง (ไตรเทพ, 2556) Figure 4

pH of soil
8
7.8
7.6

pH of soil

Figure 4 Comparison of soil pH at 3 plots.
การได้ รับแสงจากดวงอาทิตย์ บริเวณแปลงปลูก
กระบวนการดาเนินงานวิจยั อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ซึง่ เป็ นฤดูร้อนของจังหวัดสงขลา
(ศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยาทะเล, 2549) แปลงปลูกบริ เวณริ มถนนชลาทัศน์ มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงในช่วงบ่าย วันละ
3-4 ชัว่ โมง แต่ในช่วงเช้ าไม่ได้ รับแสงแดดเนื่องจากมีแนวต้ นสนบดบังทิศทางการส่องสว่างของแสงแดดจากดวง
อาทิตย์ แปลงปลูกบริ เวณใต้ ต้นสนได้ รับแสงราไรเนื่องจากอยู่ใต้ แนวต้ นสนและแปลงปลูกบริ เวณริ มทะเล อยู่ในที่
โล่งได้ รับแสงแดดตลอดเวลา
ลักษณะการเจริญเติบโตด้ านความสูงของต้ น
การเจริ ญเติบโตด้ านความสูงของต้ นผักบุ้งทะเล โดยการวัดจากพื ้นโคนต้ นจนถึงยอดสูงสุด ในระยะ 15
วันแรก พบว่า ความสูงของต้ นผักบุ้งทะเลทัง้ 3 ประเภทในแปลงปลูกทัง้ 3 บริ เวณ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
โดยมีความสูงของต้ นเฉลี่ยระหว่าง 23.49 - 28.23 เซนติเมตร ต่อมาในวันที่ 30 ความสูงของต้ นพันธุ์จากกอ
แปลงปลูกริ มทะเล (T7) มีความสูงมากที่สดุ คือ 32.45 เซนติเมตรและต้ นพันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกริ มถนน
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(T3) 31.84 เซนติเมตร ตามลาดับและไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในวันที่ 45 ต้ นพันธุ์จากกอแปลงปลูกใต้ ต้น
สน (T4) และต้ นพันธุ์จากการแยกกอแปลงปลูกใต้ ต้นสน (T5) เริ่ มมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางด้ านความสูงลดลง
เพราะแปลงปลูกอยู่ใต้ แนวต้ นสนทาให้ ต้นผักบุ้งทะเลไม่ได้ รับแสงแดด ทังนี
้ ้ เนื่องจากต้ นผักบุ้งทะเลเป็ นพรรณไม้
กลางแจ้ ง ทนต่อความแห้ งแล้ งได้ ดี มักขึ ้นตามหาดทรายหรื อริ มทะเลที่มีแสงแดดจัด และสามารถขยายพันธุ์โดย
วิธีการปั กชาหรื อการเพาะเมล็ด (วิทยา, 2554) ขณะที่ต้นพันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกริ มถนน (T3) และต้ นพันธุ์
จากกอแปลงปลูกริ มทะเล (T7) มีอตั ราการเจริ ญเติบโตด้ านความสูงมากที่สดุ ในวันที่ 60 ต้ นพันธุ์จากการแยก
กอแปลงปลูกใต้ ต้นสนเริ่ มมีการตายของต้ น (T5) ในขณะที่ต้นพันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกริ มถนน (T3) และต้ น
พันธุ์จากกอแปลงปลูกริ มทะเล (T7) มีอตั ราการเจริ ญเติบโตด้ านความสูงมากที่สดุ ในวันที่ 90 ของการปลูก ต้ น
พันธุ์จากกอแปลงปลูกริ มทะเล (T7) มีอตั ราการเจริ ญเติบโตด้ านความสูงมากที่สดุ คือ 57.21 เซนติเมตร ต้ นพันธุ์
จากการปั กชาแปลงปลูกริ มถนน (T3) และต้ นพันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกริ มทะเล (T9) มีอตั ราการเจริ ญเติบโต
ทางด้ านความสูงรองลงมา คือ 46.66 เซนติเมตรและ 46.58 เซนติเมตร ตามลาดับ (Table 1)
Table 1 The height (cm) of Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br at plots for 0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days.
Treatments / day
0
15
30
45
60
75
T1 : Young plant from clump
25.66 27.13 28.97ab 31.14ab 33.30ab 35.11bcd
T2: Young plant from cultivated clum
21.33 23.49 25.64b
28.34ab 30.70ab 32.99cd
T3: Young Plant from stem cutting
24.58 28.23 31.84a
35.88a
38.81a 42.71ab
T4: Young plant from clump
23.47 24.63 25.50b
25.93c
26.51e 27.38e
T5: Young plant from cultivated
23.80 24.59 25.44b
25.13c
0.00f
0.00f
T6: Young Plant from stem cutting
22.81 23.65 24.41b
25.04b
25.78d 26.54d
T7: Young plant from clump
22.76 27.46 32.45a
36.89a
42.43a 48.31a
T8:Young plant from cultivated clump
22.60 25.56 27.66ab 31.04ab 34.72bc 37.48bc
T9: Young Plant from stem cutting
23.04 26.36 28.41ab 33.32ab 38.36b 42.46ab
Notes : T1, T2, T3 : Young plant at roadsite plots
T4, T5, T6 : Young plant at under pine tree plots
T7, T8, T9 : Young plant at seasite plots
In the same column, the different letters following the represent significantly different (p<0.05) by DMRT

90
37.43c
35.24cd
46.66b
28.04e
0.00f
27.43d
57.21a
40.96bc
46.58b

ลักษณะการเจริญเติบโตด้ านจานวนใบของต้ น
จานวนใบของต้ นผักบุ้งทะเลหลังปลูกลงแปลงในระยะ 15 วันแรกมีการร่ วงหล่น เนื่องจากต้ นผักบุ้งทะเล
อยู่ในระยะปรับตัวให้ เข้ ากับลักษณะดินและสภาพแวดล้ อมต่างๆบริ เวณแปลงปลูกตามสภาวะธรรมชาติ เมื่อผ่าน
ไป 45 วัน ต้ นผักบุ้งทะเลมีการผลิใบเพิ่มขึ ้น ยกเว้ นต้ นที่ปลูกบริ เวณใต้ ต้นสน ได้ แก่ ต้ นพันธุ์จากกอแปลงปลูกใต้
ต้ นสน (T4) และต้ นพันธุ์จากการแยกกอแปลงปลูกใต้ ต้นสน (T5) มีการเปลี่ยนแปลงของจานวนใบน้ อยกว่าต้ น
พันธุ์จากหน่วยการทดลองอื่นๆ ซึง่ จานวนใบค่อยๆเหี่ยวเฉาและหลุดร่ วงจนกระทัง่ มีการตายของต้ น เมื่อวัดอัตรา
การเจริ ญเติบโตทางด้ านจานวนใบในวันที่ 60 พบว่า แปลงปลูกบริ เวณริ มถนน ได้ แก่ ต้ นพันธุ์จากกอ (T1) ต้ น
พันธุ์จากการแยกกอ (T2) ต้ นพันธุ์จากการปั กชา (T3) นอกจากนี ้ต้ นพันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกใต้ ต้นสน (T6)
และต้ นพันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกริ มทะเล (T9) มีจานวนใบเพิ่มใกล้ เคียงกันและไม่แตกต่างทางสถิติ ในขณะ
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ที่ต้นพันธุ์จากกอแปลงปลูกริ มทะเล (T7) มีการเพิ่มของจานวนใบมากที่สดุ และแตกต่างทางสถิติจากหน่วยการ
ทดลองอื่นๆ เมื่อวัดอัตราการเจริ ญเติบโตทางด้ านจานวนใบในวันที่ 75 พบว่า ต้ นพันธุ์จากกอแปลงปลูกริ มทะเล
(T7) มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางด้ านจานวนใบมากที่สดุ และแตกต่างทางสถิติจากหน่วยการทดลองอื่นๆ เมื่อวัด
อัตราการเจริ ญเติบโตทางด้ านจานวนใบในวันที่ 90 พบว่า ต้ นพันธุ์จากการแยกกอแปลงปลูกริ มถนน (T2) ต้ น
พันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกริ มถนน (T3) ต้ นพันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกใต้ ต้นสน (T6) มีการเพิ่มของจานวน
ใบเท่ากันและไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่น้อยกว่าใบของต้ นพันธุ์จากกอแปลงปลูกริ มถนน (T1) และต้ นพันธุ์
จากการแยกกอแปลงปลูกริ มทะเล (T8) สาหรับต้ นพันธุ์จากกอแปลงปลูกริ มทะเล (T7) มีการเพิ่มของจานวนใบ
มากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วยการทดลองอื่นๆ (Table 2)
Table 2 Number of leaves of Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br at plots for 0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90
days.
Treatments / day
0
15
30
45
60
75
T1 : Young plant from clump
7abc
8ab
10ab
12a
13b
15b
T2: Young plant from cultivated clum
8ab
7ab
9abc
10a
11b
12b
T3: Young Plant from stem cutting
6bc
8ab
9ab
11a
12b
13b
T4: Young plant from clump
6bc
6b
6c
8b
10c
5c
T5: Young plant from cultivated
8ab
9ab
8bc
12b
0d
0d
T6: Young Plant from stem cutting
6c
7ab
8bc
10a
11b
12b
T7: Young plant from clump
5c
7ab
10ab
14a
18a
25a
T8:Young plant from cultivated clump
9a
9a
12a
12a
15ab
17b
T9: Young Plant from stem cutting
6c
7ab
9abc
11a
13b
17b
Notes: T1, T2, T3 : Young plant at roadsite plots
T4, T5, T6 : Young plant at under pine tree plots
T7, T8, T9 : Young plant at seasite plots
In the same column, the different letters following the represent significantly different (p<0.01) by DMRT

90
16bc
14c
14c
7d
0e
14c
37a
20bc
21b

การแผ่ ขยายของต้ นผักบุ้งทะเล
การแผ่ขยายของต้ นผักบุ้งทะเลที่ปลูกบริ เวณแปลงปลูกทัง้ 3 บริ เวณ โดยวัดแนวความยาวของการเลื ้อย
พบว่า การแผ่ขยายของต้ นผักบุ้งทะเล ในระยะ 30 วัน ต้ นมีลกั ษณะเป็ นทรงพุ่ม มีการเจริ ญเติบโตใกล้ เคียงกัน
เมื่อผ่านไป 45 วัน พบว่า ต้ นพันธุ์จากการแยกกอแปลงปลูกใต้ ต้นสน (T5) มีอตั ราการเจริ ญเติบโตค่อยๆลดลง
และตายในที่สดุ ต้ นพันธุ์จากกอแปลงปลูกใต้ ต้นสน (T4) และต้ นพันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกใต้ ต้นสน (T6) มี
อัตราการเจริ ญเติบโตน้ อยกว่าหน่วยการทดลองในแปลงปลูกบริ เวณอื่นๆ อัตราการแผ่ขยายของต้ นที่ 60 วัน
พบว่า ต้ นพันธุ์ซงึ่ ปลูกบริ เวณแปลงปลูกริ มทะเล ได้ แก่ ต้ นพันธุ์จากกอ (T7) ต้ นพันธุ์จากการแยกกอ (T8) และต้ น
พันธุ์จากการปั กชา (T9) มีอตั ราการแผ่ขยายดีที่สดุ และเมื่อวัดอัตราการแผ่ขยายของต้ นที่ 90 วัน พบว่า ต้ นพันธุ์
จากกอ (T7) มีอตั ราการแผ่ขยายดีที่สดุ และมีความแตกต่างทางสถิติเมื่อเทียบกับหน่วยการทดลองอื่นๆ (Table 3,
Figure 5)
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Table 3 Expansion (cm) of Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br at plots for 0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days.
Treatments / day
0
15
30
45
60
75
T1 : Young plant from clump
8.9a
9.1a
9.4a
10.7c 14.8ab 27.7b
T2: Young plant from cultivated clum
8.7a
8.9a
9.1a
10.5c 13.0b
27.5b
T3: Young Plant from stem cutting
8.9a
9.1a
9.2a
10.8c 14.3ab 26.6b
T4: Young plant from clump
7.5ab 7.7ab 7.9ab
8.0d
4.6d
5.3d
T5: Young plant from cultivated
7.0b
7.0b
7.2b
7.1e
0e
0.0e
T6: Young Plant from stem cutting
6.6b
6.8b
7.1b
7.4de
8.9c
11.1c
T7: Young plant from clump
6.5b
6.8b 8.0ab 14.0a 16.9a
37.0a
T8:Young plant from cultivated clump
6.4b
6.7b
7.3b
12.6b 16.9a
36.3a
T9: Young Plant from stem cutting
6.7b
6.9b
7.3b
12.4b 17.0a
38.4a
Notes: T1, T2, T3 : Young plant at roadsite plots
T4, T5, T6 : Young plant at under pine tree plots
T7, T8, T9 : Young plant at seasite plots
In the same column, the different letters following the represent significantly different (p<0.05) by DMRT

A

90
31.2c
30.2c
30.8c
5.7e
0.0f
12.3d
43.8a
38.7b
39.6b

B

Figure 5 The expansion of Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br.
A : 30 days
B : 90 days
เมื่อเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์การแผ่ขยายของต้ นผักบุ้งทะเลทัง้ 9 หน่วยการทดลอง พบว่า ต้ นพันธุ์จากกอ
แปลงปลูกริ มทะเล (T7) มีเปอร์ เซ็นต์การแผ่ขยายมากที่สดุ คิดเป็ น 100% เมื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วยการทดลอง
อื่นๆ รองลงมา คือ ต้ นพันธุ์จากการปั กชาแปลงปลูกริ มทะเล (T9) มีเปอร์ เซ็นต์การแผ่ขยายมากคิดเป็ น 90.41%
และต้ นพันธุ์จากการแยกกอแปลงปลูกริ มทะเล (T8) มีเปอร์ เซ็นต์การแผ่ขยายคิดเป็ น 88.28% สาหรับแปลงปลูก
ริ มถนนทัง้ 3 หน่วยการทดลอง มีเปอร์ เซ็นต์การแผ่ขยายของลาต้ นน้ อยกว่าแปลงปลูกริ มทะเลแต่มากกว่าแปลง
ปลูกใต้ ต้นสน (Table 4)
Table 4 Perccentage of expansion of Ipomoea pes-caprae(L.)R.Br at plots for 90 days.
T1
71.21

T2
68.96

T3
70.39

Treatment / Perccentage (%)
T4
T5
T6
13.04
0.00
27.98
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T7
100.00

T8
88.28

T9
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สรุป
การปลูกผักบุ้งทะเล 3 ประเภท คือ ต้ นพันธุ์จากกอ ต้ นพันธุ์จากการแยกกอ และต้ นพันธุ์จากการปั กชา
ในแปลงปลูก 3 บริ เวณ คือ บริ เวณริ มถนน บริ เวณใต้ ต้นสนและบริ เวณริ มทะเล พบว่าความสูงของต้ นพันธุ์จาก
กอผักบุ้งทะเลซึ่งปลูกในแปลงปลูกบริ เวณริ มทะเล มีอัตราการเจริ ญ เติบโตดีที่สุด คือ 57.21 เซนติเมตรและ
แตกต่างทางสถิติเมื่อเที ยบกับ หน่วยการทดลองอื่นๆ ทัง้ นี เ้ นื่ องจากได้ รับแสงสว่างอย่างเต็มที่ ซึ่ง เป็ นสภาวะ
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตตามธรรมชาติของต้ นผักบุ้งทะเล รองลงมา คือ ต้ นพันธุ์จากการปั กชาทัง้ ในแปลง
ปลูกริ มถนนและแปลงปลูกริ มทะเล จานวนใบของต้ นผักบุ้งทะเล พบว่า ต้ นพันธุ์จากกอบริ เวณแปลงปลูกริ ม
ทะเล มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางด้ านจานวนใบดีที่สุด คือ 37ใบและแตกต่างทางสถิติเมื่อเทียบกับหน่วยการ
ทดลองอื่นๆ รองลงมา คือ ต้ นพันธุ์จากการกอและต้ นพันธุ์ จากการแยกกอแปลงปลูกริ มทะเล การแผ่ขยายของ
ต้ นผักบุ้งทะเล พบว่า ต้ นพันธุ์จากกอบริ เวณแปลงปลูกริ มทะเลมีเปอร์ เซ็นต์การแผ่ขยายดีที่สดุ เมื่อเทียบกับหน่วย
การทดลองอื่นๆ รองลงมา คือ ต้ นพันธุ์จากการปั กชาและต้ นพันธุ์จากการแยกกอแปลงปลูกริ มทะเล ดังนัน้ จึง
ควรขยายพันธุ์ต้นผักบุ้งทะเล โดยใช้ ต้นพันธุ์จากกอและปลูกในที่โล่งแจ้ ง เพื่อให้ ได้ รับแสงสว่างเต็มที่เหมาะสม
ต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นผักบุ้งทะเล
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การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างดัชนีพืชพรรณกับผลผลิตสับปะรดโรงงาน
โดยใช้ ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8
Study on Relation between Vegetation Index with Pineapple Production from Landsat 8
บุษราวัลย์ ศรีเลิศวรกุล* และ ปรี ชา ธรรมานนท์
Buchsarawan Srilertworakul* and Pricha Dhanmanonda

บทคัดย่ อ
การประมาณเนื ้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากข้ อมูล ดาวเที ย ม
Landsat 8 โดยใช้ ข้อมูลในช่วงเวลาที่ มีการเพาะปลูกสับปะรดโรงงานที่ กาลังเจริ ญ เติบ โตเต็ม ที่ นามาผสมสี
ภาพถ่ายดาวเทียม และทาการจาแนกพื ้นที่โดยใช้ วิธีการแปลและวิเคราะห์ด้วยสายตา โดยเลือกข้ อมูลที่สามารถ
แยกแยะพื น้ ที่ เพาะปลูก สับ ปะรดโรงงานที่ เด่น ชัด และเที ย บเคีย งพื น้ ที่ กับ ข้ อมูล จาก Google Earth ผลการ
จาแนกสามารถประมาณเนื ้อเพาะปลูกได้ ประมาณ 44,621.20 ไร่ และนาผลที่ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องด้ วยการ
ลงพื ้นที่สารวจภาคสนาม ผลการตรวจสอบพบว่ามี ร้อยละความถูกต้ อง เท่ากับ 95.73 ถือว่าความถูกต้ องอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ (มากกว่า ร้ อยละ 80) สาหรับค่าดัชนีพืชพรรณของตัวอย่างสุ่มพื ้นที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน
จานวน 30 แปลงตัวอย่าง มีคา่ IRR อยู่ระหว่าง 0.28 – 1.51, ค่า VEGINDEX อยู่ระหว่าง 10 – 45 และค่า NDVI
อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.43 เมื่อนาค่าดัชนีพืชพรรณมาหาความสัมพันธ์ กับผลผลิตที่ ได้ จากการสารวจภาคสนาม
แสดงให้ เห็ น ว่า ค่า IRR มี ค่าสัมประสิ ท ธิ์ ความสัมพัน ธ์ (R2) เท่ ากับ 0.20 ซึ่งแสดงว่า 20% ของการแปรผัน
ผลผลิ ต สั บ ปะรดโรงงาน (Yield) เป็ นผลเนื่ อ งมาจากมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง เส้ นกั บ ค่ า IRR และส าหรั บ ค่ า
VEGINDEX กับค่า NDVI มีคา่ R2 เท่ากับ 0.02 และ 0.16 ตามลาดับ ซึง่ สามารถสรุ ปได้ วา่ สมการความสัมพันธ์
ระหว่างค่า IRR กับผลผลิตที่ได้ จากการสารวจ น่าจะนามาใช้ ในการพยากรณ์ผลผลิตได้ ดีที่สดุ จากทัง้ 3 วิธี

ABSTRACT
This study estimates pineapple area from Landsat 8 satellite imagery in Mueang District
Prachuap Khiri Khan Province. Using Landsat 8 satellite imagery during pineapple area is peak
growing and apply to composite bands RGB for classification by Visual interpretation methods. and
selected data is an identify a pineapple plantations areas to compare the results with data from
Google Earth. For classification can be estimate cultivated area approximately is 44,621.20 rai. The
result was determine accuracy to field survey. The result of accuracy 95.73% is considered to
acceptable (80 percent) for the vegetation index random sample 30 plots of pineapple plantations.
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The IRR is between 0:28 to 1:51, the VEGINDEX between 10-45 and the NDVI is between 0:27 to
0:43 When the vegetation index was correlated with output from field survey. Shows the IRR with
correlation coefficient (R2) was 0.20, indicating that 20% of the variation pineapple areas(Yield) as a
result of linear relationship with the IRR and for the VEGINDEX with the NDVI. The R2 of 0.02 and 0.16
respectively that mean IRR equation can forecast pineapple yield. It’s most suitable to forecast yield.

คานา
สับ ปะรดเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย การวางแผนในการส่งเสริ ม การผลิ ต สับ ปะรดโรงงาน
ภายในประเทศจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น ข้ อมูลจากการประเมินผลผลิตที่ถูกต้ องและแม่นยาเป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยในการ
วางแผนการผลิต แต่การประเมินที่รวดเร็ วและถูกต้ องทาได้ ยาก ปั จจัยที่จะช่วยในการวางแผนการผลิต คือ การ
คาดการณ์แนวโน้ มของผลผลิต เนื ้อที่เพาะปลูก โซนเพาะปลูก กับที่ตงของโรงงาน
ั้
และที่ผ่านมามีการพัฒนาด้ าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสารวจข้ อมูลดาวเทียม เพื่อสารวจทรัพยากรธรรมชาติ (remote sensing)
การศึกษาครั ง้ นี จ้ ึงได้ ทาการประมาณเนื อ้ ที่ เพาะปลูก และศึก ษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างค่าดัชนี พืช พรรณกับ
ผลผลิตสับปะรดโรงงานในพื น้ ที่อาเภอเมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึง่ เป็ นอาเภอที่มี พืน้ ที่เพาะปลูกมากที่สุด
โดยดัชนีพืชพรรณดังกล่าวนี ้มีการคานวณค่าสมการด้ วยวิธีการต่างๆ ของข้ อมูลดาวเทียม Landsat 8 ร่ วมกับการ
วิเคราะห์ พืน้ ที่เพาะปลูกสับปะรดจากการแปลด้ วยสายตา พร้ อมกับตรวจสอบความถูกต้ องข้ อมูล โดยการลง
พืน้ ที่สารวจและตรวจสอบพื น้ ที่เพาะปลูกและผลผลิตสับปะรดโรงงาน อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ง
การศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นการประยุกต์ใช้ ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ให้ เกิดประโยชน์ทางด้ านการเกษตร และเป็ น
การพยากรณ์ ผลผลิตสับปะรดโรงงาน สาหรับเป็ นแนวทางในการพยากรณ์ ผลผลิตการเกษตรพืชอื่นอย่างยั่งยืน
และอาจจะเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์การเจริ ญเติบโตของพืชอื่นต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การรวบรวมและเตรี ยมข้ อมูล
รวบรวมและเตรี ยมข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ระวางที่ Path 129 Row 052 ครอบคลุมพืน้ ที่
จั ง หวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในระหว่ า งช่ ว งเดื อ นมกราคม – กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2558 จากเว็ บ ไซต์ http://earth
explorer.usgs.gov ซึ่งเป็ นข้ อมูลเผยแพร่ ของสานักธรณี วิทยา สหรั ฐอเมริ กา โดยมีรายละเอียดของภาพถ่าย
ดาวเที ย ม Landsat 8 ครอบคลุมพื น้ ที่ 185 กิ โลเมตร และมีระบบบัน ทึก ภาพ 2 ชนิ ด คือ Operational Land
Imager (OLI) และ Thermal Infrared Sensor (TIRS) มี 11 ช่วงคลื่น (Bands) ซึ่งช่วง ช่วงคลื่นที่ 1-7 และ 9 มี
รายละเอียดจุดภาพ 30 เมตร สาหรับ ช่วงคลื่นที่ 8 (Panchromatic) มีรายละเอียดจุดภาพ 15 เมตร และ ช่วง
คลื่ น ที่ 10, 11 อิ น ฟาเรดความร้ อน 1, 2 (Visible, NIR, SWIR) มี ร ายละเอี ย ดจุด ภาพ 100 เมตร จากนัน้ น า
ภาพถ่ายดาวเที ยม Landsat 8 มาผสมสี เท็จ ช่วงคลื่น R:5 G:6 B:3 และตัดภาพถ่ายดาวเที ยมเฉพาะบริ เวณ
พื ้นที่ศกึ ษา อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การจาแนกข้ อมูลพืน้ ที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานด้ วยสายตา
เลือกข้ อมูลดาวเที ยมในช่วงเวลาที่ มีการเพาะปลูกสับปะรดโรงงานที่ ก าลังเจริ ญ เติบ โตเต็มที่ (เดื อน
มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) และทดลองผสมสีภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละช่วงคลื่น โดยเลือกข้ อมูลที่
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สามารถแยกแยะพื ้นที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานที่เด่นชัด ซึง่ มีลกั ษณะเด่นในเรื่ องของความชื ้น การสะท้ อนแสง
ของพืชพืชพรรณ และความแตกต่างของสภาพพื ้นที่ รวมทังสภาพแวดล้
้
อมบริ เวณใกล้ เคียง เพื่อการจาแนกพื ้นที่
เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน ซึง่ การแปลและวิเคราะห์ ข้อมูล ดาวเทียมการจาแนกพืน้ ที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน
จะใช้ วิธีการแปลและวิเคราะห์ ด้วยสายตา และนามาตรวจสอบกับข้ อมูลภาพถ่ายทางอากาศจาก โปรแกรม
Google Earth ที่สามารถเห็นรายละเอียดลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศได้ ชดั เจน โดยใช้ โปรแกรม QGIS 2.2.0
และ Arc GIS 10.1
การกาหนดกลุ่ มตัวอย่ าง เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมู ลและการสารวจผลผลิตของสับปะรด
โรงงาน
กาหนดจานวนตัวอย่างพื น้ ที่ เพาะปลูกสับปะรดโรงงานในรู ปแบบตารางกริ ด 1000x1000 เมตร หรื อ
625 ไร่ โดยวิธีการของ Yamane (1976) ที่ขนาดความคลาดเคลื่อน +10% จากจานวนพื ้นที่เพาะปลูกสับปะรด
โรงงานทังหมดที
้
่จาแนกได้ ด้วยสายตา โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95% ยอมให้ มีความผิดพลาดได้ 10% มี
สูตรในการคานวณ ดังนี ้
n = N/(1+Ne2)
เมื่อ
n
=
จานวนตัวอย่างที่จะต้ องทาการสุม่
N
=
จานวนประชากรทังหมด
้
e
=
ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่าง
กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยใช้ วิธีส่มุ ตัวอย่างแรกก่อนเป็ นการเริ่ มต้ นในการสุม่ ตัวอย่างแบบมี
ระบบต่อไป โดยกาหนดช่วงห่างเท่าๆ กัน ซึ่งสามารถคานวณได้ จากสูตร ค่าช่ วงชัน้ = จานวนจานวนพื น้ ที่
เพาะปลูก สับ ปะรดโรงงานทัง้ หมด (ตารางกริ ด) / จานวนตัวอย่างพื น้ ที่ เพาะปลูก (ตารางกริ ด) ที่ ได้ จากการ
คานวณข้ างต้ น จากนันท
้ าการสุ่มเลือกจุดสารวจตัวอย่างในแต่ละหน่วยพืน้ ที่ตวั อย่าง โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) (บุญธรรม, 2540) ซึง่ คานวณจากพื ้นที่ตวั อย่างที่ได้ เลือกไว้ ตาม
บัญชีสมุ่ มานับจานวน Unit แบบตารางกริ ด ขนาด 10,000 ตารางเมตร หรื อ 6.25 ไร่ โดยเริ่ มต้ นเรี ยงจากด้ านบน
สูด่ ้ านล่าง จากซ้ ายไปขวา และจากขวามาซ้ ายสลับกันไปเรื่ อยๆ ในแต่ ละพื ้นที่ตวั อย่าง แล้ วนามาหาช่วงชัน้ โดย
กาหนดเลือกจุดสารวจมา 3 จุด (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2549) และนาตัวอย่างที่ได้ จากการสุม่ มาตรวจสอบ
ในพืน้ ภาคสนาม และนาข้ อมูลที่สารวจภาคสนามมาคานวณหาร้ อยละของความถูกต้ อง สาหรั บการวิเคราะห์
การคานวณหาร้ อยละของความถูกต้ องในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลเนื ้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน ซึง่ ผลของ
การคานวณร้ อยละของความถูกต้ องที่ยอมรั บได้ ต้ องมีผลความถูกต้ องโดยรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 (Short,
1982) โดยใช้ สตู รในการคานวณความถูกต้ อง (Map Accuracy) ดังนี ้ (สุพรรณ, 2535)
จานวนจุดภาพที่ถกู ต้ อง
x 100
ร้ อยละของความถูกต้ อง =
จานวนจุดภาพที่ถกู ต้ อง + ผลรวมจานวนจุดภาพ + ผลรวมจานวนจุดภาพ
ของ Omission
ของ Commission
เมื่อ Omission คือ ความผิดพลาดในการจาแนกประเภทข้ อมูล ที่ไม่ได้ จาแนก หรื อตกหล่น
Commission คือ ความผิดพลาดในการจาแนกข้ อมูลที่รวมเอาข้ อมูลอื่นมาปนอยู่ด้วย
สาหรับการสารวจผลผลิตของสับปะรดโรงงาน ดาเนินการโดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลผลผลิต
จากเกษตรกร ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยว ซึง่ ทาการลงพื ้นสารวจในตาแหน่งแปลงตัวอย่างที่ได้ จากการสุม่
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การวิเคราะห์ ดัชนีพืชพรรณพืน้ ที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานร่ วมกับผลผลิตที่ได้ จากการสารวจ
นาข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้ จากการจาแนกพื ้นที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานด้ วยสายตา มาวิเคราะห์
ค่าดัชนี พืชพรรณ ซึ่งในการศึกษาครั ง้ นี ท้ าการศึกษาเปรี ยบเที ยบวิธีการวิเคราะห์ ดัชนี พืชพรรณทัง้ หมด 3 วิธี
ได้ แก่
1) Simple Division (IRR) เป็ นอัตราส่วนระหว่างปริ มาณการสะท้ อนพลังงาน ในช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้
กับช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดง สามารถคานวณได้ จากสูตร IRR  NIR

RED

2) Vegetation Index (VEGINDEX) เป็ นค่าความแตกต่างระหว่างช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ ดบั ช่วงคลื่นตา
มองเห็นสีแดง สามารถคานวณได้ จากสูตร VEGINDEX  NIR  RED
3) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) เป็ นการน าค่ าความแตกต่างของการสะท้ อน
ของพื ้นผิว ระหว่างช่วงคลื่นใกล้ อินฟราเรดกับช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดงมาทาสัดส่วนกับค่าผลบวกของทังสอง
้
ช่วงคลื่นเพื่อปรับให้ เป็ นลักษณะการกระจายแบบปกติ สามารถคานวณได้ จากสูตร NDVI  NIR  RED
NIR  RED

จากนันน
้ าผลการวิเคราะห์ ดชั นีพืชพรรณและผลผลิตที่ได้ จากการสารวจมาหาความสัมพันธ์ โดยการ
สร้ างสมการเส้ นตรงเชิงเดี่ยว (regression linear equation) เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพยากรณ์ ผลผลิต
สับปะรดโรงงาน

ผลและวิจารณ์
ผลการรวบรวมข้ อมูลและเตรี ยมข้ อมูล
นาข้ อมูลข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยเลือกทัง้ หมด 4
ช่วงคลื่น เพื่อใช้ ในการผสมสีสาหรั บการจาแนกพืน้ ที่เ พาะปลูกสับปะรดโรงงาน ซึ่งได้ แก่ ช่วงคลื่นตามองเห็นสี
เขียว (Band 3) มีขนาดช่วงคลื่น 0.53 – 0.59 ไมโครเมตร ช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดง (Band 4) มีขนาดช่วงคลื่น
0.64 – 0.67 ไมโครเมตร ช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ (Band 5) มีขนาดช่วงคลื่น 0.85 – 0.88 และช่วงคลื่นอินฟาเรด
ช่วงสัน้ 1 (Band 6) มีขนาดช่วงคลื่น 1.57 – 1.65 โดยทุกช่วงคลื่น มีรายละเอียดจุดภาพ 30 เมตร และน ามา
จาแนกด้ วยสายตา ได้ แก่ช่วงคลื่น R:5 G:6 B:3 ดังแสดงใน Figure 1A
ผลการจาแนกข้ อมูลพืน้ ที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานด้ วยสายตา
ผลการจาแนกข้ อมูลดาวเทียม Landsat 8 พื ้นที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน ปี 2558 ช่วงเดือนมกราคม –
กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558 มี เนื อ้ ที่ เพาะปลูก สับ ปะรดโรงงานในอ าเภอเมื อ ง จังหวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ จ านวน
44,621.20 ไร่ และใน Figure 1B แสดงเนื ้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานที่ได้ จาแนกด้ วยสายตา ซึง่ มีจานวนพื ้นที่
ตัวอย่างทังหมด
้
933 ตัวอย่าง(ตารางกริ ด) และทาการกาหนดจานวนตัวอย่างสุม่ ตามวิธีของ Yamane (1976) ที่
ขนาดความคลาดเคลื่อน +10% ดังนัน้ จานวนจุดตัวอย่างสุ่ม = 933/(1+(933x0.12)) = 90 ตัวอย่างตารางกริ ด
ทาการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic random sampling) โดยลักษณะการสุ่มจะมีการกาหนดช่วงห่าง
ของตัวอย่างระยะห่างเท่าๆ กัน จากการคานวณพื ้นที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน ด้ วยวิธีการแปลด้ วยสายตาที่อยู่
ในตารางกริ ด 1,000x1,000 เมตร หรื อ 625 ไร่
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบดังกล่าวแสดงใน Figure 1C เพื่อใช้ ในการสารวจความถูกต้ องของข้ อมูลที่
ได้ ทาการจาแนกด้ วยสายตาจากข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 และนาไปวิเคราะห์คา่ ดัชนีพืชพรรณต่อไป
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Figure 1 Composite bands Landsat 8 (A), Pineapple area (B) and sample Random Method (C).
ผลการตรวจสอบข้ อมูลจากการจาแนกด้ วยสายตาและการสารวจผลผลิตสับปะรด
จากการลงพื น้ ที่ ภ าคสนามเพื่ อตรวจสอบความถู ก ต้ องของข้ อมูล ที่ ได้ จ ากการจ าแนกด้ วยสายตา
(Figure 2) และร้ อยละความถูกต้ องของข้ อมูลที่ได้ สารวจ 

1,579.80
100  98.15
1,579.80  0  29.75

Figure 2 Field survey Accuracy.
ซึง่ ค่าความถูกต้ องมากกว่าร้ อยละ 80 (ค่าความถูกต้ องที่ยอมรับได้ ) สาหรับพืน้ ที่ที่คาดว่าจะเป็ นพื ้นที่
เพาะปลูกสับปะรดโรงงานจะออกสีชมพูคอ่ นส้ มอมแดง และมีรูปแบบแปลงเพาะปลูกที่เด่นชัด สาหรับการสารวจ
ผลผลิตสับปะรดโรงงานในบริ เวณอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยการทาแบบสอบถามเกษตรกรในพื ้นที่
ตัวอย่างสุ่ม จานวน 30 แปลงตัวอย่าง พบว่าค่าผลผลิตสับปะรดในช่วง 2,561 – 4,181 กิโลกรั ม/ไร่ /ปี ผลผลิต
เฉลี่ยอยู่ที่ 3,258 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ซึง่ รายละเอียดแสดงดัง Table 1
ผลการวิเคราะห์ ดัชนีพืชพรรณพืน้ ที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานร่ วมกับผลผลิตจากการสารวจ
จากตัวอย่างจานวน 30 แปลงตัวอย่าง นามาศึกษาปริ มาณการสะท้ อนพลังงานช่วงคลื่นตามองเห็นสี
เขี ย ว มี ข นาดช่ ว งคลื่ น 0.53 – 0.59 ไมโครเมตร ช่ ว งคลื่ น ตามองเห็ น สี แ ดง มี ข นาดช่ ว งคลื่ น 0.64 – 0.67
ไมโครเมตร ช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ มีขนาดช่วงคลื่น 0.85 – 0.88 และช่วงคลื่นอินฟาเรดช่วงสัน้ 1 มีขนาดช่วง
คลื่น 1.57 – 1.65 พิจารณาประกอบกับการหาค่าดัชนีพืชพรรณในวิธีตา่ งๆ จานวน 3 วิธี ได้ แก่ IRR VEGINDEX
และ NDVI โดยมีสตู รการคานวณดังที่กล่าวไว้ ในหัวข้ อวิธีการ ซึง่ ผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนีพืชพรรณแต่ละวิธีพบว่า
วิธี IRR มีค่าอยู่ระหว่าง 0.28 – 1.51 วิธี VEGINDEX มีค่าอยู่ระหว่าง 10 – 45 และวิธี NDVI มีค่าอยู่ระหว่าง
0.27 – 0.43 ซึง่ แผนที่แสดงดัชนีพืชพรรณในแต่ละวิธีแสดงดัง Figure 3
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Figure 3 IRR Map, VEGINDEX Map, NDVI map
เมื่อนาค่าผลผลิตต่อไร่ ของสับปะรดโรงงาน (Yield) ที่ได้ จากทาแบบสอบถามเกษตรกรมาคานวณ
ร่ วมกับค่าดัชนีพืชพรรณที่คานวณได้ ในแต่ละวิธี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้น โดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (R2) ในรู ปแบบสมการเส้ นตรงเชิงเดี่ยว Yield = a + b(ค่าดัชนีพืชพรรณ) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1) สมการความสัมพัน ธ์ ระหว่างค่า IRR กับ ค่าผลผลิ ต สับ ปะรดโรงงานจากการส ารวจ คือ Yield =
4,912.4 – 3,597.4(IRR) มีค่า R2 เท่ากับ 0.20 หมายความได้ ว่า 20% ของการแปรผันผลผลิตสับปะรดโรงงาน
(Yield) เป็ นผลเนื่องมาจากมีความสัมพันธ์เชิงเส้ นกับค่า IRR
2) สมการความสัมพันธ์ ระหว่างค่า VEGINDEX กับค่าผลผลิตสับปะรดโรงงานจากการสารวจ คือ Yield
= 3,425.4 – 7.6178(VEGINDEX) มีค่า R2 เท่ากับ 0.02 หมายความได้ ว่า 2% ของการแปรผันผลผลิตสับปะรด
โรงงาน (Yield) เป็ นผลเนื่องมาจากมีความสัมพันธ์เชิงเส้ นกับค่า VEGINDEX
3) สมการความสัมพันธ์ ระหว่างค่า NDVI กับค่าผลผลิต สับปะรดโรงงานจากการสารวจ คือ Yield =
1,845.8 + 3,774.1(NDVI) มีคา่ R2 เท่ากับ 0.16 หมายความได้ วา่ 16% ของการแปรผันผลผลิตสับปะรดโรงงาน
(Yield) เป็ นผลเนื่องมาจากมีความสัมพันธ์เชิงเส้ นกับค่า NDVI
กราฟความสัมพันธ์ ระหว่างค่าดัชนี พืชพรรณทัง้ 3 วิธี กับค่าผลผลิตสับปะรดโรงงานจากการสารวจ
แสดงดัง Figure 4 จากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นพบว่า ค่า IRR มีความสัมพันธ์กบั ค่าผลผลิตสับปะรดโรงงานดีที่สดุ
จากทัง้ 3 วิธี ดังนัน้ ค่า IRR น่าจะสามารถนามาพยากรณ์ ค่าผลผลิตสับปะรดโรงงาน ได้ ใกล้ เคียงความจริ งมาก
ที่สดุ ซึง่ ผลผลิตสับปะรดโรงงานที่พยากรณ์ได้ จาก สมการความสัมพันธ์ของค่า IRR กับ Yield แสดงดัง Table 1
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Figure 4 IRR graph, VEGINDEX graph, NDVI graph.
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Table 1 Results of yield from survey and results from IRR equation.
Plot

UTM

Tambon Name

Yield from survey
(Kg/Rai)

IRR

Yield from IRR equation
(Kg/Rai)

East

North

1

589,734

1,328,887

BO NOK

3,329

0.47

3,221.62

2

584,158

1,317,496

AO NOI

3,882

0.40

3,473.44

3

575,919

1,305,636

KO LAK

3,593

0.41

3,437.47

4

576,047

1,303,684

KHLONG WAN

3,291

0.41

3,437.47

5

578,805

1,300,650

KHLONG WAN

2,561

0.47

3,221.62

6

579,127

1,300,217

KHLONG WAN

3,279

0.44

3,329.54

7

579,588

1,304,719

KO LAK

3,376

0.40

3,473.44

8

580,656

1,307,446

KO LAK

2,691

0.52

3,041.75

9

577,317

1,308,023

KO LAK

3,192

0.42

3,401.49

10

575,758

1,309,518

KO LAK

2,849

0.57

2,861.88

11

576,222

1,311,763

AO NOI

3,102

0.41

3,437.47

12

574,501

1,302,569

KHLONG WAN

2,847

0.50

3,113.70

13

577,148

1,312,172

AO NOI

3,543

0.46

3,257.60

14

577,314

1,311,933

AO NOI

3,306

0.48

3,185.65

15

582,493

1,328,430

BO NOK

3,918

0.44

3,329.54

16

578,974

1,304,024

KO LAK

2,971

0.47

3,221.62

17

585,626

1,329,077

BO NOK

3,061

0.47

3,221.62

18

588,023

1,314,284

AO NOI

3,883

0.50

3,113.70

19

587,948

1,315,860

AO NOI

3,177

0.43

3,365.52

20

587,495

1,315,413

AO NOI

2,688

0.57

2,861.88

21

586,193

1,316,793

AO NOI

3,307

0.53

3,005.78

22

586,732

1,317,093

AO NOI

4,181

0.41

3,437.47

23

586,884

1,317,778

AO NOI

3,112

0.46

3,257.60

24

587,568

1,317,990

AO NOI

3,019

0.42

3,401.49

25

586,391

1,319,323

AO NOI

3,283

0.41

3,437.47

26

580,513

1,316,967

AO NOI

3,402

0.41

3,437.47

27

575,157

1,319,917

AO NOI

2,992

0.48

3,185.65

28

574,501

1,319,307

AO NOI

3,013

0.44

3,329.54

29

583,646

1,324,948

BO NOK

3,197

0.51

3,077.73

30

576,429

1,305,484

KO LAK

3,719

0.48

3,185.65
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สรุ ป
ผลของการจาแนกพื ้นที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน สามารถประมาณเนื ้อเพาะปลูกได้ จานวน 44,621.20
ไร่ และผลการตรวจสอบความถูกต้ องของการจาแนกพืน้ ที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานนัน้ พบว่ามีร้อยละความ
ถูกต้ อง เท่ากับ 95.73 ในส่วนค่าดัชนี พืชพรรณสาหรับตัวอย่างสุ่มพื น้ ที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานจานวน 30
แปลงตัวอย่างมีคา่ IRR อยู่ระหว่าง 0.28 – 1.51, ค่า VEGINDEX อยู่ระหว่าง 10 – 45 และค่า NDVI อยู่ระหว่าง
0.27 – 0.43 เมื่อนาค่าดัชนีพืชพรรณเหล่านีม้ าหาความสัมพันธ์ กับผลผลิต สับปะรดโรงงานที่ได้ จากการสารวจ
แสดงให้ เห็นว่า เมื่อพิจาณาจากค่าสัมประสิทธิ์ ความสัมพันธ์ ค่า IRR มีความสัมพันธ์ กับค่าผลผลิตสับปะรด
โรงงานดีที่สดุ ในการหาค่าดัชนีพืชพรรณ ทัง้ 3 วิธี
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การคัดแยกและจัดจาแนกแอคติโนแบคทีเรียจากดินชายหาดแม่ ราพึง
และศักยภาพการย่ อยสลายทางชีวภาพของปิ โตรเลียม ไฮโดรคาร์ บอน
Isolation and Identification of Actinobacteria from Mae Ramphueng beach soil and
the Biodegradation Potential of Petroleum Hydrocarbon
ธงชัย เฟาสันเทียะ* นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และ คณิตา ตังคณานุรักษ์
Tongchai Fousanthia Nipon Tungkananuruk and Kanita Tungkananuruk

บทคัดย่ อ
ทาการคัดแยกแอคติโนแบคทีเรี ยย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่นโดยเก็บตัวอย่างดินชายหาดบริ เวณชายหาด

แม่ราพึง สามารถคัดแยกแอคติโนมัยซีสได้ จานวน 25 ไอโซเลต มีแอคติโนมัยซีส 11 ไอโซเลตที่ สามารถย่อย
สลายสารปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอน (PHC) โดยใช้ นา้ มันหล่อลื่นเป็ นแหล่งคาร์ บอน โดยไอโซเลต MRBR011,
MRBR012, MRBR019 และ MRBR022 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย PHC ได้ ดี ในอาหารที่เตรี ยมจากนา้
กลั่น ที่ มีน า้ มัน หล่อลื่น เข้ มข้ น ร้ อยละ 0.5% v/v ร้ อยละโดยน า้ หนักที่ ห ายไปของน า้ มัน หล่อลื่ น โดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 63.33, 53.07, 49.37 และ 54.12 ตามลาดับ นอกจากนันแล้
้ วไอโซเลต MRBR022 ยังมีประสิทธิภาพใน
การย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่นดีที่สดุ ในสภาวะน ้าเค็ม (อาหารเลี ้ยงเชื ้อที่เตรี ยมจากน ้าทะเล) และมีค่าร้ อยละโดย
น ้าหนักที่หายไปของน ้ามันหล่อลื่นเท่ากับ 70.66 นอกจากนันแอคติ
้
โนมัยซีสทัง้ 11 ไอโซเลตถูกระบุชนิดด้ วยยีน
16S rRNA จากการเปรี ยบเทียบลาดับพบว่าไอโซเลตทังหมดมี
้
ค่าความเหมือนกับ Streptomyces สูง (99.44 to
99.93%).
ABSTRACT
Actinobacterias were isolated form Mae Ramphueng beach soil samples. A total 25 isolates
of actinomycetes were obtained. Eleven isolates of them were able to degrade petroleum
hydrocarbon (PHC) in the medium supplemented with lubricant as a carbon source. The strain
MRBR011, MRBR012, MRBR019 and MRBR022 exhibited higher effective PHC degradation, and
percentage of lubricant weight loss at 63.33, 53.07, 49.37 and 54.12 respectively in the medium of
distilled water supplemented with 0.5% v/v lubricant. Moreover, isolate MRBR022 showed a highest
activity in degrading lubricant in saline condition (culture medium was prepared from sea water) and
70.66% of weight loss was acheived. In addition eleven of isolates were identifed by 16S rRNA
sequence. Sequence comparison revealed that all isolates belonged to Streptomyces with high
identities (99.44 to 99.93%)

Key Words: Actinobacteria, degradation, Identification, 16S rRNA gene
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คานา
ในปั จจุบันการปนเปื ้อนคราบนา้ มันในสิ่งแวดล้ อมของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากประเทศไทยมี
นโยบายในการพัฒนาประเทศด้ านต่างๆ ทังทางด้
้
านการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ ง การท่องเที่ยว การขนส่งทางทะเล และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ควบคู่ไปกับความต้ องการพลังงานภายในประเทศที่
เพิ่มสูงขึน้ การพัฒ นาและความต้ องการเหล่านีก้ ่อให้ เกิดปั ญหาการปนเปื ้อนสารปิ โตรเคมีจากการรั่ วไหลของ
น ้ามัน เช่น อุบตั ิเหตุจากเรื อ การขุดเจาะน ้ามัน อุบตั ิเหตุระหว่างการขนถ่ายน ้ามัน โดยจากสถิติมีเหตุการณ์ การ
รั่ วไหลของน า้ มัน ทางทะเลของประเทศไทยที่ ส าคัญ เช่น เหตุการณ์ เมื่อวัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2544 เกิ ด
อุบัติเหตุนา้ มันรั่วไหลจากท่อขนถ่ายนา้ มันกลางทะเลของบริ ษัท อัลลายแอนซ์ รี ไฟนิ่ง จากัด หลุดออกจากกัน
เป็ นเหตุใ ห้ น า้ มัน ดิ บ รั่ ว ไหลปริ ม าณ 30 ตัน เหตุ ก ารณ์ เมื่ อ วัน ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2550 น า้ มัน ดิ บ ปริ ม าตร
1.1 บาเรล รั่วไหลจากแท่นขุดเจาะน ้ามัน ของบริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และล่าสุด
เกิดเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2556 น ้ามันดิบปริ มาตร 50 ตัน รั่วไหลจากท่อน ้ามันดิบขนาด 16 นิ ้ว
ของบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (กรมเจ้ าท่า, 2556) น ้ามันหรื อสารปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอน
ที่รั่วไหลส่วนใหญ่ เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ซึ่งมีทัง้ สารประกอบ อะลิฟาติก ไฮโดรคาร์ บอน (aliphatic
hydrocarbons) และไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์ บอน (cyclic aromatic hydrocarbons) จัดเป็ นสารประกอบ
อินทรี ย์ที่ไม่ชอบน ้า (hydrophobic organic compound) น ้ามันจึงมีคณ
ุ สมบัติในการละลายน ้าที่ต่า สามารถคง
สภาพในแหล่งน ้าได้ นาน คราบน ้ามันจึงเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อมทัง้ ในระยะเวลาสันและระยะยาว
้
สิ่งมีชีวิตในบริ เวณดังกล่าวมีการสะสมสารพิษและเกิดความ
ผิดปกติในการดารงชีวิต
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ มีการเร่ งบาบัดและกาจัดคราบนา้ มันด้ วยกระบวนการวิธีการต่างๆ ทัง้ ทาง
กายภาพ ทางเคมี และทางชี วภาพ โดยเฉพาะการใช้ ส ารเคมี ในการบ าบั ด ซึ่งเป็ นที่ นิ ยมในหลายประเทศ
แต่เนื่องจากการใช้ สารเคมีในการบาบัดนันมี
้ ค่าใช้ จ่ายสูง ใช้ เทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อน และอาจจะมีสารพิษตกค้ างใน
สิ่งแวดล้ อมได้ วิธีการบาบัดทางชีวภาพจึงเป็ นทางเลือกที่กาลังได้ รับความสนใจ โดยการใช้ จุลินทรี ย์ในการย่อย
สลายคราบนา้ มัน (microbial degradation of petroleum hydrocarbon) หรื อเรี ยกว่ากระบวนการย่อยสลาย
ทางชี วภาพ (biodegradation) ดังนัน้ การวิจัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อค้ นหาจุลิน ทรี ย์ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
(effective microorganism) ในการย่ อ ยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนที่ เป็ นโซ่ ต รงหรื อ สารประกอบ
อะลิฟาติก ไฮโดรคาร์ บอน โดยการคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรี ยกลุม่ แอคติโนแบคทีเรี ย (actinobacteria) จาก
ตัวอย่างดินในบริ เวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง มาทาการทดสอบความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ ซึง่ ผู้วิจยั หวังว่างานวิจยั นี ้จะสามารถประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหามลพิษทาง
ทะเล และช่วยลดต้ นทุนในการใช้ สารเคมีบาบัด
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อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดบิ
ดินชายหาด โดยเก็บตัวอย่างดินชายหาด จากบริ เวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง เก็บที่ระดับความ
ลึก 0 – 15 เซนติเมตร ใส่ถงุ พลาสติกและเก็บรักษาไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส (วิชดุ า, 2553)
น ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างน ้าทะเล จากบริ เวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง เก็บใส่ถงั พลาสติกที่มีฝา
ปิ ดสนิทปริ มาตร 20 ลิตร จานวน 2 ถัง
น ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ และอาหารเลี ้ยงเชื ้อ ได้ แก่ Manital Soybean Agar (MS) และ Nutrient Broth
(NB)
การคัดแยกเชือ้ แอคติโนมัยซีสจากดินชายหาด
ใส่ตวั อย่างดินชายหาด นา้ หนัก 1 กรัม ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มีอาหาร NB ปริ มาตร 50
มิลิลิตร บ่มเชื ้อโดยเขย่าที่ความเร็ ว 200 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน หรื อจนกว่า
เชื ้อจะเจริ ญ (Mercade et al., 1996) จากนันถ่
้ ายเชื ้อ 10% ลงในอาหารใหม่ และเลี ้ยงตามวิธีเดิมอีก 3 ครัง้ จาก
นั ้ น ปิ เป ต ตั ว อ ย่ า ง 0.1 มิ ล ลิ ลิ ต ร โด ย ท า ก า ร เจื อ จ า ง แ บ บ serial dilution ล ง บ น อ า ห า ร MS
(ที่มีการเติมยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน (ampicillin) 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ทาการเกลี่ยให้ ทวั่ ด้ วยวิธี spread
plate นาจานเพาะเชื ้อไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 28 องศาเซลเซียส หลังจากนันจึ
้ งทาการแยกเชื ้อให้ บริ สทุ ธิ์โดยสังเกตด้ วย
สายตาเลือกโคโลนีที่มีเส้ นใยใต้ อาหาร ผิวโคโลนีไม่เป็ นมันเยิ ้ม มีการสร้ างสปอร์ แล้ วใช้ ไม้ จิ ้มฟั นที่ปลอดเชื ้อเขี่ย
เชื ้อขึ ้นมานาไปเลี ้ยงในอาหาร MS เพื่อเลี ้ยงให้ ได้ เชื ้อที่มีโคโลนีเดี่ยวๆ จากนันท
้ าการเลี ้ยงย่อยอีกครัง้ หนึ่งโดยใช้
ลูป (loop) แตะเชือ้ โคโลนีเดี่ย วๆ ที่ได้ เลี ้ยงซ ้าในอาหาร MS เพื่อให้ เชือ้ แอคติโนมัยซีสที่ได้ บริ สุท ธิ์ อย่างแน่นอน
ก่อนที่จะทาการเก็บเชื ้อไว้ ใช้ ต่อไป โดยขูดสปอร์ ที่ได้ ใส่ลงในสารละลายกลีเซอรอลเข้ มข้ น 20% เก็บที่อุณหภูมิ
-20°องศาเซลเซียส
การทดสอบความสามารถการย่ อยสลายปิ โตรเลี ย ม ไฮโดรคาร์ บอนที่ เ ป็ นองค์ ประกอบของ
นา้ มันหล่ อลื่น ในอาหารเลีย้ งเชือ้
1 ทดสอบความสามารถในอาหารเหลวที่เตรี ยมจากน ้ากลัน่
นาเชื ้อแอคติโนมัยซีสที่คดั แยกได้ มาเลี ้ยงในอาหาร NB เป็ นเวลา 3-7 วัน วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 660 นาโนเมตร นาฟลาสก์ที่มีค่าดูดกลืนแสง ≥ 0.5 ไปใช้ เป็ นกล้ าเชื ้อ จากนันท
้ าการถ่ายเชื ้อที่ได้ 10%
ลงในขวดรู ป ชมพู่ขนาด 250 มิลิ ลิ ตร ที่ มีอาหาร NB ที่ เตรี ยมจากน า้ กลั่น ปริ มาตร 50 มิล ลิ ลิตร และมีความ
เข้ มข้ นน ้ามันหล่อลื่น 0.5 และ 1.0% v/v เป็ นแหล่งคาร์ บอน (C) โดยเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มีการเติมเชื ้อ
แอคติโนมัยซีส ทาการทดลอง 3 ซ ้า บ่มเชื ้อเขย่าด้ วยความเร็ ว 180 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 7 วัน
2 ทดสอบความสามารถในอาหารเหลวที่เตรี ยมจากน ้าทะเล
ทาการทาลองเช่นเดียวกับข้ อ 1 แต่ทดลองกับน ้าทะเลแทนน ้ากลัน่
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การวิเคราะห์ ความสามารถในการย่ อยสลายนา้ มันหล่ อลื่น
การวิเคราะห์ความสามารถในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีชงั่ หาน ้าหนักน ้ามันหล่อลื่นที่หายไป
(weight loss method) โดยสกัด Culture broth ด้ วยไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) ในอัตราส่วน 1:1 ท า
การสกัดซ ้า 2 ครัง้ แล้ วนาส่วนของตัวทาละลายมากาจัดน ้าด้ วย Na2SO4 ทาแห้ งตัวทาละลายด้ วยเครื่ องระเหย
สุญญากาศ นาสารที่ได้ ทิง้ ให้ แห้ งในเดซิเคเตอร์ เพื่ อกาจัดความชืน้ และชั่งนา้ หนักสารที่ได้ จากนัน้ คานวณหา
ประสิ ท ธิ ภ าพการย่ อ ยสลายน า้ มัน จากน า้ หนัก ของน า้ มัน หล่ อลื่ น ที่ ห ายไป (%WL) (Shirai et al., 1995) ซึ่ง
คานวณได้ จาก
%WL =
(W1 – W2) / W1 × 100
น ้าหนักของน ้ามันเริ่ มต้ น
โดย W1 คือ
W2

คือ

น ้าหนักของน ้ามันที่เหลือจากการเลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์

การจัดจาแนกแอคติโนมัยซีสที่มีประสิทธิภาพในการย่ อยสลายนา้ มันหล่ อลื่นเครื่ องยนต์
หลังจากเลี ้ยงแอคติโนมัยซีสบนอาหารแข็ง MS เป็ นเวลา 3 วัน ก่อนมีการสร้ างสปอร์ จึงขูดเชือ้ เพื่อนา
มัยซิเลียมมาสกัดดีเอ็นเอตามวิธีของ Kieser et al. (2000) จากนัน้ จึงทาการเพิ่ มปริ มาณดีเอ็นเอส่วนของยี น
16S rRNA ด้ วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction (PCR)) การเพิ่มปริ มาณของยีนจะใช้
คู่ ไ พรเมอร์ ที่ จ าเพาะต่ อ บริ เวณอนุ รั ก ษ์ ข องยี น 16S rRNA ของเชื อ้ แอคติ โนมัย ซี ส คื อ ไพรเมอร์ STR 1 F
(5′-TCACGGAGAGTTTGATTCCTG-3′) และ STR 1530 R (5′-AAGGAGATCCAGCCGCA-3′) (Kataoka,
1997) โดยปฏิกิริยานี ้ปรับสภาวะตามวิธีการของ Indananda et al. (2010)
นาดีเอ็นเอที่ได้ จากการทา PCR ไปทาให้ บริ สทุ ธิ์ โดยใช้ PCR Purification Kit แล้ วจึงนาไปหาลาดับเบส
โดยตรงด้ วยไพรเมอร์ STR 1 F, STR 520 F และ STR 1530 R โดยเครื่ อ งหาล าดั บ เบสอั ต โนมั ติ จากนั น้
ตรวจสอบผลแล้ วจึงรวมลาดับเบสที่ได้ จากทุกไพรเมอร์ เพื่อให้ ได้ ลาดับเบสของยี น 16S rRNA ที่สมบูรณ์ โดยใช้
โปรแกรม CAP3 (http://pbil.univ-lyon1.fr/cap3.php) และทาการบ่งชี ้และจาแนกกลุม่ แอคติโนมัยซีสจากลาดับ
เบสของยีน 16S rRNA โดยการนาลาดับเบสที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับฐานข้ อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ใน Eztaxon ใน
เว็บไซต์ http://eztaxon-e.ezbiocloud.net/

3000 bp
~ 1600 bp

500 bp

A

B

Figure 1 A The example of Genomics DNA testing results by using agarose gel electrophoresis technique.
B The example of PCR products testing results by using agarose gel electrophoresis technique.
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ผลและวิจารณ์
ผลการคัดแยกเชือ้ แอคติโนมัยซีสจากดินชายหาด
การคัดแยกจุลินทรี ย์จากตัวอย่างดินชายหาด บริ เวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง พบว่าสามารถ
คัดแยกเชือ้ จุลินทรี ย์ที่สามารถเจริ ญบนอาหารเลี ้ยงเชือ้ MS แล้ วบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 28°C พบโคโลนีที่คาดว่าจะ
เป็ นแอคติโนมัยซีสจานวน 45 ไอโซเลต จากนันจึ
้ งทาการคัดแยกเชื ้อให้ บริ สทุ ธิ์โดยเลี ้ยงบนอาหารเลี ้ยงเชือ้ MS
บ่มอาหารเลี ้ยงเชื ้อเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่าใน 45 ไอโซเลตข้ างต้ นเป็ นแอคติโนมัยซีสเพียง 25 ไอโซเลต และให้
รหัส ประจ าของแต่ล ะไอโซเลต คือ Mae Ramphueng beach, Rayong (MRBR) (Table 1) ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Khopade et al. (2012) ที่คดั แยก Streptomyces sp. B3 ที่มีความสามารถในการสร้ างสารลดแรง
ตึงผิ วของน า้ มัน ได้ จ ากดิน บริ เวณชายฝั่ งตะวัน ตกของอิน เดีย และสอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ Coombs and
Franco. (2003) ที่คดั แยกแอคติโนมัยซีสให้ บริ สทุ ธิ์บนอาหาร MS เพื่อให้ ปรากฏลักษณะเด่นของแอคติโนมัยซีส
Table 1 Code number of isolated actinomycetes
Code

MRBR

Isolate

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020,
021, 022, 023, 024, 025

ผลการทดสอบความสามารถการย่ อยสลายสารประกอบอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์ บอนที่ เป็ นองค์ ประกอบ
ของนา้ มันหล่ อลื่น ในอาหารเลีย้ งเชือ้
เมื่อนาเชื ้อแอคติโนมัยซีสที่คดั แยกได้ ทงั ้ 25 ไอโซเลตมามาเลี ้ยงในอาหาร NB ที่เติมนา้ มันหล่อลื่นเป็ น
แหล่งคาร์ บอน พบว่า มีแอคติโนมัยซีส 11 ไอโซเลต (Table 2) ที่ มีประสิทธิ ภาพการย่อยสลายนา้ มัน จากการ
สังเกตลักษณะของอาหารเหลวในฟลาสก์ที่มีการเติมแอคติโนมัยซีส เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มีการเติมเชื ้อ
พบว่าในฟลาสก์ที่มีการเติมแอคติโนมัยซีสจะมีลกั ษณะขุ่นทังฟลาสก์
้
ไม่มีน ้ามันเกาะอยู่ที่ผิวหรื อขอบฟลาสก์หรื อ
มีในปริ มาณที่น้อย แตกต่างจากชุดควบคุมที่มีนา้ มันลอยอยู่ที่ผิวหน้ าและบริ เวณขอบฟลาสก์ ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Katemai et al. (2008) ได้ ทาการทดลองแยกยีสต์จากดินที่มีการปนเปื อ้ นน ้ามันบริ เวณภาคใต้ ของ
ประเทศไทย
Table 2 The 11 isolated growth actinomycetes in culture medium with carbon source from lubricant.
Code

Isolate

MRBR

001, 004, 005, 007, 008, 011,
012, 018, 019, 022, 025

1093

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการย่ อยสลายนา้ มันหล่ อลื่น
จากการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่น โดยแอคติโนมัยซีสทัง้ 11 ไอโซเลตที่สามารถ
เจริ ญได้ ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อที่เติมน ้ามันหล่อลื่นเป็ นแหล่งคาร์ บอนนัน้ พบว่า อาหารเลี ้ยงเชื ้อ NB ที่เตรี ยมจากน ้า
กลัน่ แอคติโนมัยซีสไอโซเลต MRBR011, MRBR012, MRBR019 และ MRBR022 มีประสิทธิภาพการย่อยสลาย
น ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เฉลี่ยได้ ในช่วง 46 - 63% (Table 3) โดยการหานา้ หนักที่หายไปของนา้ มันหล่อลื่น ใน
อาหาร NB ที่ใส่น ้ามันหล่อลื่นที่ความเข้ มข้ น 0.5 และความเข้ มข้ น 1.0% v/v
Table 3 The weight loss percentage of lubricant (%WL) from the hydrocarbon biodegradation by
4 types of actinomycetes in 0.5 and 1.0% v/v lubricant with NB aqueous solution.
%WL
Isolate
MRBR011
MRBR012
MRBR019
MRBR022

in 0.5% v/v
of lubricant
63.33
53.07
49.37
54.12

in 1% v/v
of lubricant
55.70
51.28
46.79
48.72

สาหรั บ การศึก ษาประสิ ทธิ ภ าพการย่ อยสลายน า้ มัน หล่อลื่น โดยแอคติโนมัยซี สทัง้ 11 ไอโซเลตใน
อาหารเลี ้ยงเชื ้อ NB ที่เตรี ยมจากน ้าทะเล พบว่า มีเพียงแอคติโนมัยซีสไอโซเลต MRBR022 ที่มีประสิทธิภาพการ
ย่อยสลายนา้ มันหล่อลื่นเฉลี่ยมากกว่า 50% คือ เท่ากับ 70.66 และ 56.75% ในอาหารเลี ้ยงเชือ้ NB ที่ มีความ
เข้ มข้ นน ้ามันหล่อลื่น 0.5 และ 1.0% v/v ตามลาดับ
ผลการจัดจาแนกแอคติโนมัยซีสที่มีประสิทธิภาพในการย่ อยสลายนา้ มันหล่ อลื่น
เมื่อนาลาดับนิวคลีโอไทด์ที่มีชิน้ ยี นเกื อบสมบูรณ์ ของยีน 16S rRNA โดยมีขนาดตัง้ แต่ 1222 – 1474
คู่เบส มาเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นกับ ข้ อ มูล ล าดับ นิ วคลี โอไทด์ ข อง EzTaxon ในเว็ บ ไซด์ http://eztaxone.ezbiocloud.net/ พบว่ า ล าดั บ นิ ว คลี โอไทด์ ดั ง กล่ า วเหมื อ นกั บ ล าดั บ นิ ว คลี โอไทด์ ข องทั ง้ 11 ไอโซเลต
เหมือนกับลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA ของแอคติโนมัยซีส สกุล Streptomyces (Table 4) โดยผลการ
คั ด แยกสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ Balachandran et al. (2012) ที่ ศึ ก ษาการย่ อ ยสลายสารปิ โตรเลี ย ม
ไฮโดรคาร์ บอน โดยแอคติโนมัยซีส ที่ คัดแยกได้ จากดินปนเปื ้อนนา้ มันในประเทศอินเดีย ซึ่งผลการจัดจาแนก
พบว่าเป็ นแอคติโนมัยซีสสกุล Streptomyces sp.
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Table 4 Comparison results of the similarity of nucleotide sequence on 16S rRNA gene.
Isolate

Strains

%similarity

Accession no.

MRBR011

S. spiralis

99.86

AB184575

MRBR012

S. misionensis

99.57

AB184285

MRBR019
MRBR022

S. somaliensis
S. misionensis

99.93
99.44

AB184243
AB184285

สรุป
จากการทดลองการคั ด เลื อ กและจั ด จ าแนกแอคติ โนแบคที เรี ย ที่ มี ค วามสามารถในการก าจั ด
สารประกอบอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์ บอนในน ้ามันหล่อลื่น โดยทาการคัดแยกจากดินชายหาด บริ เวณหาดแม่ราพึง
จังหวัดระยอง พบว่าสามารถแยกเชือ้ แอคติโนมัยซีสได้ 25 ไอโซเลต โดยแอคติโนมัยซีสไอโซเลต MRBR011 มี
ประสิทธิภาพดีที่สดุ ในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่น เข้ มข้ น 0.5 และ 1.0% v/v ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อที่เตรี ยมจากน ้า
กลัน่ คิดเป็ นร้ อยละ 63.33 และ 55.70 ตามลาดับ นอกจากนันแล้
้ วผลการทดลองยังพบว่าแอคติโนมัยซีสไอโซเลต
MRBR022 มีประสิทธิภาพดีที่สดุ ในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่น เข้ มข้ น 0.5 และ 1.0% v/v ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อที่
เตรี ย มจากน า้ ทะเล คิ ด เป็ นร้ อยละ 70.66 และ 56.75 ตามล าดับ เมื่ อ จัด จ าแนกด้ วยยี น 16S rRNA พบว่ า
ไอโซเลต MRBR011 มีค่าความเหมือนของลาดับนิ วคลีโอไทด์กับ Streptomyces spiralis ร้ อยละ 99.86 และ
MRBR022 มี ค่ า ความเห มื อน ของล าดั บ นิ วค ลี โ อไท ด์ กั บ Streptomyces misionensis ร้ อยละ 99.44
แอคติโนมัยซีสทังสองไอโซเลตจึ
้
งจัดเป็ นแอคติโนแบคทีเรี ยในสกุล (Genus) Streptomyces ที่มีความสามารถใน
การย่อยสลายสารปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในน ้ามันหล่อลื่นได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารทางชี ววิ ท ยาเชิ ง โมเลกุ ล ภาควิ ช าชี ววิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และห้ องปฏิบตั ิการเคมีสิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุน
สถานที่ เครื่ องมือ และสารเคมีในการทดลอง

เอกสารอ้ างอิง
กรมเจ้ าท่า. 2556. สถิตนิ า้ มันรั่ วไหล. แหล่งที่มา: http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-19-0502-28/2014-01-19-05-20-44/-oil-spill, 16 กรกฎาคม 2558.
วิชดุ า เกตุใหม่. 2553. การคัดแยกจุลินทรี ย์ที่สามารถย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่ใช้ แล้ ว. วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 12 (3): 202-213.

1095

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

Balachandran, C., V. Duraipandiyan, K. Balakrishna and S. Ignacimuthu. 2012. Petroleum and
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) degradation and naphthalene metabolism in
Streptomyces sp.(ERI-CPDA-1) isolated from oil contaminated soil. Bioresource technology,
112: 83-90.
Coombs, J. T., and C. M. M. Franco. 2003. Isolation and identification of actinobacteria isolated from
surface-sterilized wheat roots. Applied and Environmental Microbiology 69: 5603-5608.
Indananda, C., A. Matsumoto, Y. Inahashi, Y. Takahashi, K. Duangmal and A. Thamchaipenet. 2010.
Actinophytocola oryzae gen. nov., sp. nov., isolated from the roots of Thai glutinous rice plants,
a new member of the family Pseudonocardiaceae. International journal of systematic and
evolutionary microbiology. 60 (5): 1141-1146.
Katemai, W., S. Maneerat, F. Kawai, H. Kanzaki, T. Nitoda and A. H-Kittikun. 2008. Purification and
characterization of a biosurfactant produced by Issatchenkia orientalis SR4. The Journal of
General and Applied Microbiology. 54: 79-82.
Kataoka, M. 1997. Application of the variaber region in 16S rDNA to create an index for rapid
species identification in the genus Streptomyces. Streptomyces FEMS Microbiology Letter.
151: 249-255.
Khopade, A., B. Ren, X. Y. Liu, K. Mahadik, L. Zhang and C. Kokare. 2012. Production and
characterization of biosurfactant from marine Streptomyces species B3. Journal of colloid
and interface science, 367 (1): 311-318.
Kieser, T., M. J. Bibb, M. J. Buttner, K. F. Chater and D. A. Hopwood. 2000. Practical Streptomyces
Genetics; The John Innes Foundation: Norwich, UK: The John Innes Foundation 613.
Mercade, M.E., L. Monleon, C. de Andees, I. Rodon, E. Martinez, M.J. Espuny and A. Manresa. 1996.
Screening and selecting of surfactant-producing bacteria from waste lubricating oil. Journal
of Applied Bacteriology 81: 161-166.
Shirai, K., N. Hanzawa and M. Katusta. 1995. Heavy oil degrading bacteria isolated by long term
enrichment in alumina columns containing heavy oil C. Bioscience, Biotechnology, and
Biochemistry 59: 2159-2161.

1096

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ ป่าของผู้มาเยือนอุทยานแห่ งชาติ
Behaviors toward Wildlife of National Park Visitors
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์ เขียว
Noppawan Tanakanjana Phongkhieo

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่าของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ
และบ่งชี ้ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่าของผู้มาเยือน เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามกับผู้
มาเยือนจานวน 1,021 คน ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขาใหญ่ และเอราวัณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา การวิเคราะห์ถดถอยพหุ และการวิเคราะห์จาแนกประเภท พบว่าผู้มาเยือนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
สัตว์ป่ าค่อนไปทางบวก ทัง้ พฤติกรรมขณะประกอบกิ จกรรมในพื น้ ที่ และพฤติกรรมในชี วิตประจาวัน ผลการ
วิเคราะห์ ถดถอยพหุพบว่าค่านิยมเกี่ยวกับสัตว์ป่า ระดับการศึกษา และความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรม
มนุษย์ ต่อสัตว์ ป่ามีอิท ธิ พลต่อพฤติกรรมในพื น้ ที่ ของผู้มาเยื อน ผลการวิเคราะห์ จาแนกประเภทพฤติก รรมที่
เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่าในชีวิตประจาวันพบปั จจัยที่มีอานาจในการจาแนกสูงประกอบด้ วย ระดับการศึกษา ค่านิยม
เกี่ยวกับสัตว์ป่า ประสบการณ์ในการพบเห็นสัตว์ป่า ความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ตอ่ สัตว์ป่า และ
ถิ่นที่อาศัยในวัยเด็ก

ABSTRACT
The objectives of this research were to examine behaviors toward wildlife of national park
visitors and to determine factors influencing the behaviors. Questionnaire was used to conduct visitor
survey in Kaeng Krachan, Khao Yai and Erawan National Parks and 1,021 visitors completed the
survey questionnaires. The survey data was analyzed by descriptive statistics, regression analysis
and discriminant analysis. The results revealed that visitors’ behaviors toward wildlife were
moderately positive. Multiple regression analysis found wildlife value, education and knowledge about
impact of human activities on wildlife significantly influenced visitors’ on-site behaviors toward wildlife.
Discriminant analysis found 5 factors with high standardized canonical discrimination function
coefficients related to visitors’ behaviors in everyday life. These included education, wildlife value,
experience in encountering wildlife, knowledge about impact of human activities on wildlife and place
of living in childhood.
Key Words: behavior toward wildlife, visitor, national parks
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คานา
อุทยานแห่งชาติเป็ นพืน้ ที่ ค้ มุ ครองที่ถูกใช้ ประโยชน์ เข้ มข้ นโดยประชาชนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ
ผู้มาเยือนเพื่อประกอบกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาพบว่าจานวนรวมของผู้มา
เยือนอุทยานแห่งชาติเฉลี่ยสูงกว่า 10 ล้ านคนต่อปี (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 2555) ซึง่ สิ่งที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็คือผลกระทบทางลบจากกิจกรรมของผู้มาเยื อนต่อระบบนิ เวศของอุทยานแห่งชาติ รวมถึง
ผลกระทบ ต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ดงั กล่าว งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการของผู้มา
เยื อนต่ อสัตว์ ป่ าในต่างประเทศ มีก ารด าเนิ น การมาอย่ างต่อ เนื่ องกว่า 2 ทศวรรษ โดย Hammitt and Cole
(1987) และ Smith and Hellmund (1993) ให้ ข้อสรุ ปเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมนันทนาการใน
พื ้นที่ธรรมชาติต่อสัตว์ป่าไว้ 2 ลักษณะ คือ ผลกระทบทางตรงทังในลั
้ กษณะการใช้ ประโยชน์แบบใช้ แล้ วหมดไป
(consumptive use) เช่น การล่า การดักจับสัตว์ กับผลกระทบทางตรงจากการใช้ ประโยชน์แบบใช้ แล้ วไม่หมดไป
(non-consumptive use) เช่น การถ่ายภาพสัตว์ในระยะใกล้ และผลกระทบทางอ้ อมที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน
ถิ่นที่ อาศัยของสัตว์ป่า เช่น การหักเด็ดกิ่งไม้ การเหยียบย่ า การเปิ ดพื น้ ที่ เพื่ อรองรั บการประกอบกิจกรรมกาง
เต็นท์ เป็ นต้ น ซึง่ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้ส่งผลต่อพฤติกรรม การกระจาย ความอยู่รอด และลักษณะทางสังคมของ
สัต ว์ ป่ าทั ง้ สิ น้ สอดคล้ อ งกับ Knight and Cole (1995) และ Knight and Gutzwilller (1995) ที่ ใ ห้ ข้ อ สรุ ป ว่ า
กิ จ กรรมนันทนาการของผู้มาเยื อนพื น้ ที่ ธรรมชาติส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ความแข็งแรง อัต รา
ผลผลิต และการตายของสัตว์ป่า ซึง่ ทังหมดส่
้
งผลต่อเนื่องถึงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ สตั ว์ป่าในระบบนิเวศ ซึง่
ถือว่าเป็ นผลกระทบทางลบที่ค่อนข้ างร้ ายแรง สาหรับในประเทศไทย ผลงานวิจยั ของพรชัย (2547) และนักสิทธิ์
(2549) ก็ยืนยันถึงผลกระทบจากกิจกรรมของผู้มาเยือนต่อสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติ เช่นกัน ในการจัดการพื ้นที่
คุ้มครองซึง่ เป็ นถิ่นที่อาศัยที่สาคัญของสัตว์ป่า นอกจากจะต้ องมีการกาหนดพื ้นที่เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ ที่
เหมาะสมระหว่างผู้ใช้ ประโยชน์ กบั สัตว์ป่าแล้ ว จึงยังจะต้ องมีมาตรการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้ ประโยชน์ใน
รายละเอียด เพื่อลดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อสัตว์ป่า ซึง่ การจะควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้ ประโยชน์ให้ ได้
นันก็
้ จาเป็ นต้ องมีการศึกษาวิจยั ด้ านพฤติกรรมของผู้มาเยือนต่อสัตว์ป่าในเชิงลึก งานวิจยั นี ้จึงถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่าของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติและบ่งชีป้ ั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมที่
เกี่ ยวข้ องกับสัตว์ ป่ าของผู้มาเยือน โดยเลือกอุทยานแห่งชาติ 3 แห่งที่ มีสัตว์ป่าออกมาปรากฏในบริ เวณพื น้ ที่
ประกอบกิจกรรมของผู้มาเยือน ซึง่ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมทางลบของผู้มาเยือนต่อสัตว์ป่า เช่น การให้ อาหารสัตว์
ป่ า เป็ นพื ้นที่ศกึ ษา คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุป กรณ์ ห ลัก ในการวิจัย ครั ง้ นี ค้ ือ แบบสอบถาม ประกอบด้ วยข้ อมูล 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ค่ านิ ย ม
เกี่ยวกับสัตว์ป่า ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่ า ตอนที่ 3 ความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์
ต่อสัตว์ป่า และตอนที่ 4 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาครั ง้ นีก้ าหนดพื น้ ที่ ศึกษาเป็ นอุทยานแห่งชาติ ที่มีปริ มาณการใช้ ประโยชน์ ด้านนันทนาการ
เข้ มข้ น ยืนยันจากสถิติผ้ มู าเยือนในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาที่เฉลี่ยต่อปี สูงกว่า 1 แสนคน และเป็ นอุทยานแห่งชาติที่มี
สัตว์ป่าออกมาปรากฏในบริ เวณพื ้นที่ที่ผ้ มู าเยือนประกอบกิจกรรมนันทนาการ ซึง่ ส่งผลต่อการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
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ผู้มาเยือนกับสัตว์ป่า จากข้ อพิจารณาที่ระบุข้างต้ นทัง้ 2 ประการ ได้ อทุ ยานแห่งชาติที่เป็ นตัวแทนในการจัด เก็บ
ข้ อมูลทัง้ สิน้ 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุท ยานแห่งชาติแก่งกระจาน
กาหนดให้ ประชากรในการศึกษาเป็ นผู้มาเยือนที่มีอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สถิติผ้ มู า
เยื อนเฉลี่ยรายปี ของแต่ละพื น้ ที่ เป็ นฐานในการคานวณโดยสู ตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) กาหนด
ระดับความคลาดเคลื่อนในการสุม่ ตัวอย่างไว้ ที่ร้อยละ 5 ได้ ขนาดตัวอย่างรวม 3 พื ้นที่ 1,021 คน
การสร้ างเครื่ องมือ เริ่ ม จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อง สร้ างนิ ย ามปฏิ บัติ ก ารของตัวแปรที่
เกี่ยวข้ องทุกตัวแปร สร้ างคาถาม จัดลาดับ คาถาม และนาไปทดสอบก่อนการใช้ เก็บข้ อมูลจริ งกับผู้มาเยือนใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จานวน 40 ชุด จากนัน้ นามาทาการปรับปรุ งภาษาที่ใช้ บางส่วน คานวณหาค่าความ
ยาก (difficulty) และความเชื่ อมั่น โดยวิธี ก ารของคูเดอร์ -ริ ช าร์ ด สัน (Kuder-Richardson) ส าหรั บ ค าถามวัด
ความรู้ ได้ ค่ า 0.71 และ 0.57ตามล าดับ และทดสอบความเชื่ อ มั่น โดยวิ ธี ก ารหาค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) สาหรับคาถามวัดค่านิยมด้ านต่างๆ ได้ ค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.73 จากนัน้ ทาการ
ปรับปรุ งเครื่ องมือครัง้ สุดท้ ายตามผลการทดสอบคุณภาพ แล้ ว นาเครื่ องมือที่ได้ ไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลโดยวิธีการ
ให้ ผ้ มู าเยือนกรอกแบบสอบถามด้ วยตนเอง (self-administered questionnaire) กระจายตัวอย่างครอบคลุมทุก
พื ้นที่ประกอบกิจกรรมของผู้มาเยือน สลับกลุม่ เว้ นกลุม่ กลุม่ ขนาดเล็กที่มีสมาชิกกลุม่ ไม่เกิน 5 คน เก็บข้ อมูลจาก
ตัวแทนกลุ่ม 1 คน กลุ่มขนาดใหญ่ ที่มีสมาชิกกลุ่มตังแต่
้ 6 คนขึน้ ไป เก็บข้ อมูลจากตัวแทนกลุ่มจานวน 2 คน
จากนัน้ นาข้ อมูลที่ ได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ลงรหัสข้ อมูล (coding) และวิเคราะห์ ข้ อมูล โดยใช้ สถิ ติ เชิ ง
พรรณ นา การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ (multiple regression analysis) และการวิ เ คราะห์ จ าแนกประเภท
(discriminant analysis)

ผลและวิจารณ์
ลักษณะพืน้ ฐานทางสังคมประชากร
ผู้มาเยือนส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 55.04 โดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 19.71 มีอายุเฉลี่ย 33.04 ปี (SD = 9.67) ด้ านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้ อยละ 61.61 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 12.63 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 40.55 รองลงมาคือ รับราชการ คิดเป็ น ร้ อยละ 15.57 ผู้มาเยือนส่วน
ใหญ่มีรายได้ ต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.68 โดยมีรายได้ เฉลี่ยเท่ากับ 27,720.05
(SD = 24,336.91) ผู้มาเยือนส่วนใหญ่ มีภูมิลาเนาเดิมหรื อถิ่นที่ อาศัยในวัยเด็ก เป็ นชุมชนเมือง คิดเป็ นร้ อยละ
49.56 รองลงมาคือ เป็ นชุมชนชนบทนอกเขตเทศบาลที่แวดล้ อมด้ วยพื ้นที่เกษตรกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 30.07 โดย
ภาพรวมจึงอาจสรุ ปได้ ว่าผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่มีภูมิหลังที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ซึง่ หมายรวมถึง
โอกาสในการปฏิสมั พันธ์กบั สัตว์ป่าในพื ้นที่ธรรมชาติอยู่ในระดับต่า
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ ป่าและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้มาเยื อนที่ เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่า ผู้วิจัยแยกพฤติกรรมออกเป็ น 2 ส่วน คือ
พฤติกรรมขณะประกอบกิจกรรมอยู่ในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ และพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน ผลการศึกษาในส่วน
ของพฤติกรรมขณะประกอบกิจกรรมอยู่ในพื น้ ที่ อุทยานแห่งชาติ พบว่า พฤติกรรมเชิ งบวกที่ ผ้ ูมาเยือนปฏิ บัติ
สูงสุด คือ “เมื่อพบเห็นสัตว์ป่าจะดูอยู่ห่างๆ และไม่ส่งเสียงดังรบกวน”คิดเป็ นร้ อยละ 98.43 รองลงมา คือ “ถ้ าพบ
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เห็ น สัต ว์ ป่ าก าลังข้ ามถนน จะหยุดรอให้ สัต ว์ ผ่ านไปก่ อน เพื่ อไม่ ให้ สัตว์ ต กใจ” คิ ดเป็ นร้ อยละ 98.14 ส่ วน
พฤติกรรมเชิงลบ ที่ผ้ ูมาเยือนปฏิบัติสูงสุด ได้ แก่ “ให้ อาหารปลาบริ เวณนา้ ตก/แหล่งนา้ ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เพื่ อจะได้ ดูปลาที่ มากิ นอาหารจานวนมาก” คิดเป็ นร้ อยละ 20.47 รองลงมา คือ “แตะต้ องตัวสัตว์ ด้วยความ
เมตตาเอ็นดู” คิดเป็ นร้ อยละ 16.45 โดยพฤติกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่าโดยภาพรวมเป็ นพฤติกรรมที่ค่อนไป
ทางบวกด้ วยค่าเฉลี่ย 13.39 (จากจานวนรวม 15 พฤติกรรม) (SD =1.97) ค่าร้ อยละของการปฏิบัติเป็ นรายข้ อ
ปรากฏตาม Table 1
Table 1 Percentage distribution of on-site park visitors’ behaviors toward wildlife
Behavior

Do

1. Watch wildlife in a far distance peacefully.
2. Buy a souvenir made from wildlife part.
3. Wait for wildlife while they are crossing the road in order not to frighten them.
4. Feed the wildlife so as to be close to them.
5. Enter strict nature reserve zone of the park to view wildlife.
6. Feed the fish with the intention of seeing mass of them.
7. Spotlight the wildlife without permission.
8. Try to be close to wildlife as possible to see their movement.
9. Shout/roar to expel wildlife from visitor activity area.
10. Walk along the nature trail peacefully so that wildlife present.
11. Turn on the sound stripe to attract wildlife.
12. Raise loud noise pleasingly when encountering unseen wildlife.
13. Touch wildlife body lovingly.
14. Walk off-trail to watch wildlife closely.
15. Use bait to appeal wildlife.

98.43
7.54
98.14
14.89
11.36
20.47
12.14
9.21
12.34
75.12
7.84
10.77
16.45
4.90
4.31

Do not
1.57
92.46
1.86
85.11
88.64
79.53
87.86
90.79
87.66
24.88
92.16
89.23
82.55
95.10
95.69

ในส่วนของพฤติกรรมในชีวิตประจาวันพบว่าพฤติกรรมเชิงบวกที่ผ้ ูมาเยือนปฏิบตั ิ ในบางครัง้ สูงสุด คือ
การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าจากสื่อต่างๆ ในยามว่าง คิดเป็ นร้ อยละ 68.76 รองลงมา คือ การเข้ าร่ วมกิจกรรม
อนุรักษ์ สตั ว์ป่า เช่น ร่ วมสร้ างโป่ งเทียม ปลูกพืชอาหารสัตว์ ร่ วมบริ จาคเพื่อการอนุรักษ์ เป็ นต้ น คิด เป็ นร้ อยละ
65.92 ในส่วนของพฤติกรรมเชิงลบที่ผ้ มู าเยือนปฏิบตั ิ ในบางครัง้ สูงสุด คือ การรับประทานอาหารที่ปรุ งจากสัตว์
ป่ า คิดเป็ นร้ อยละ 33.50 รองลงมา คือ การซื ้อสินค้ าที่เป็ นผลผลิตจากสัตว์ คิดเป็ นร้ อยละ 18.51 รายละเอียด
ปรากฏใน Table 2
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Table 2 Percentage distribution of behaviors toward wildlife in everyday life of park visitors
Behavior
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eat food made from wild animal
Injure wild animal found in residential area
Possess wildlife
Purchase good made from wildlife or its parts
Participate in wildlife conservation activities
Engage in wildlife-based recreation activities
Study about wildlife from media during leisure time

Never
65.92
82.76
96.08
81.10
27.62
44.17
17.04

Engagement
Some time
33.50
17.04
3.23
18.51
65.92
50.44
68.76

Often time
0.59
0.20
0.69
0.39
6.46
5.39
14.20

ในส่วนของปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง งานวิจยั นีศ้ กึ ษาปั จจัยด้ านการศึกษา ถิ่นที่อาศัยในวัยเด็ก ประสบการณ์ใน
การพบเห็นสัตว์ป่า ความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ ต่อสัตว์ป่า และค่านิยมเกี่ยวกับสัตว์ป่า ซึ่งใน
ส่วนของระดับ การศึก ษาและถิ่ น ที่ อาศัย ในวัย เด็ก ได้ ก ล่ าวถึงมาแล้ วในส่วนของลัก ษณะพื น้ ฐานทางสังคม
ประชากรของผู้มาเยือน สาหรับประสบการณ์ ในการพบเห็นสัตว์ป่า พบว่าในรอบปี ที่ผ่านมา ผู้มาเยือนส่วนใหญ่
เคยพบเห็นสัตว์ ป่าจานวน 1-3 ครั ง้ คิดเป็ นร้ อยละ 53.05 รองลงมาคือ ไม่เคยพบเห็นสัตว์ป่า คิดเป็ นร้ อยละ
27.63 โดยมาค่ า เฉลี่ ย ของการพบเห็ น สัต ว์ ป่ าเท่ า กั บ 2.42 ครั ง้ (SD = 3.09) ในส่ ว นของความรู้ เกี่ ย วกั บ
ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อสัตว์ป่าพบว่า ผู้มาเยือนมีความรู้ เฉลี่ยอยู่ในระดับ สูง ด้ วยค่าคะแนนเฉลี่ย 6.81
(SD=1.80) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน สาหรับค่านิยมเกี่ยวกับสัตว์ป่า งานวิจยั นี ้แยกวัดค่านิยมออกเป็ น 8 ด้ าน
พบว่า ผู้มาเยือนมีค่านิยมเกี่ยวกับสัตว์ป่าด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ วยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.49 (SD=0.58) รองลงมา คือ
ค่านิยมด้ านคุณธรรมและความเชื่อทางศาสนา ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.33 (SD=0.76) และค่านิยมด้ านการอยู่ร่วมกัน
แบบเกื อ้ หนุนด้ วย ค่าเฉลี่ย 4.04 (SD=0.67) โดยค่านิ ยมทัง้ 3 ด้ านดังกล่าวเป็ นค่านิ ยมที่ ผ้ ูมาเยื อนยึดถื อใน
ระดับสูง ในขณะที่ค่านิยมด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ด้ านการใช้ ประโยชน์สตั ว์ป่า ด้ านความรักผูกพันกับสัตว์ป่า ด้ านความ
น่าสนใจ/ดึงดูดใจของสัตว์ป่า ด้ านความน่ารังเกียจของสัตว์ป่า และด้ านความปลอดภัยของมนุษย์ จะอยู่ในระดับ
ปานกลางและต่า ทัง้ นี โ้ ดยภาพรวมผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติมีระดับค่านิยมเกี่ยวกับสัตว์ป่าอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.46 (SD = 0.32)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ครัง้ นี ้กาหนดสมมติฐานไว้ ว่า “การศึกษา ความรู้ เกี ่ยวกับผลกระทบจากกิ จกรรมมนุษย์ ต่อสัตว์
ป่ า ประสบการณ์ ในการพบเห็นสัตว์ ป่า ถิ่ นที ่อาศัยในวัยเด็ก และค่านิ ยมเกี ่ยวกับสัตว์ ป่า ส่งผลต่อพฤติ กรรมที ่
เกี ่ย วข้อ งกับ สัต ว์ ป่ าของผู้ม าเยื อน” โดยแยกวิเคราะห์ เป็ น 2 ส่วน คื อ ผลต่ อพฤติ ก รรมของผู้ มาเยื อนขณะ
ประกอบกิจกรรมในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ กับ ผลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
จากผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุระหว่างตัวแปรอิสระตามสมมติฐานกับตัวแปรตามพฤติกรรมขณะ
ประกอบกิจกรรมภายในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้มาเยือน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับสั ตว์ป่าของผู้มาเยือนในระดับปาน
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กลาง และก่ อให้ เกิ ดความแปรผัน ในพฤติก รรมประมาณร้ อยละ 18.2 (F=32.248; p-value=.000; Multiple
R=.427; R2 =.182) เมื่อพิ จ ารณาถึงอิท ธิ พ ลของตัวแปรอิส ระแต่ล ะตัว พบว่าความรู้ เกี่ ย วกับ ผลกระทบจาก
กิจกรรมมนุษย์ตอ่ สัตว์ป่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่าของผู้มาเยือนสูงสุด (Beta =.251; p-value
= .000) โดยผู้ที่มีความรู้ มากจะมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อสัตว์ป่ามาก รองลงมาคือ ค่านิยมด้ านการใช้ ประโยชน์
สัตว์ป่า (Beta = -.144; p-value = .000) และค่านิยมด้ านความน่าสนใจ/ดึงดูดใจของสัตว์ป่า (Beta = .114; pvalue = .000) โดยผู้ที่มีค่านิยมด้ านการใช้ ประโยชน์สตั ว์ป่ามากจะมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อสัตว์ป่าน้ อย และผู้ที่มี
ค่านิ ยมด้ านความน่าสนใจ/ดึงดูดใจของสัตว์ ป่ามากจะมีพฤติกรรมเชิงบวกกับสัตว์ป่ามาก ดังรายละเอียดใน
Table 3 ทังนี
้ ้มีตวั แปรตามสมมติฐาน 2 ตัวที่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่าของผู้มาเยือนขณะ
ประกอบกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ คือ ประสบการณ์ในการพบเห็นสัตว์ป่า และถิ่นที่อาศัยในวัยเด็ก
Table 3 Results from multiple regression analysis testing the influence of independent variables on
park visitors’ on-site behaviors toward wildlife
Independent variables
B
Std.Error
Beta
t
p-value
Education
.096
.044
.064
2.208
.027
Knowledge about impact of human
.275
.033
.251
8.220
.000
activities on wildlife
Materialism value toward wildlife
-.380
.081
-.144
-4.723
.000
Mutualism value toward wildlife
.258
.100
.088
2.569
.010
Caring value toward wildlife
-.256
.101
-.087
-2.533
.011
Attraction value toward wildlife
.284
.077
.114
3.708
.000
Environmentalism value toward wildlife
.296
.104
.087
2.847
.004
Remarks:
F=32.284; p-value=.000; Multiple R=.427; R2 =.182
สาหรับผลของตัวแปรอิสระตามสมมติฐานต่อตัวแปรตามพฤติกรรมในชีวิตประจาวันของผู้มาเยือนซึ่ง
ผู้วิจยั ทาการแยกวิเคราะห์เป็ นรายพฤติกรรม รวม 7 พฤติกรรม คือ การรับประทานอาหารที่ปรุ งจากสัตว์ป่า การ
ทาร้ ายสัตว์ป่าที่พบในบริ เวณบ้ านหรื อสถานที่อื่นๆ การนาสัตว์ป่ามาเลี ้ยง การซื ้อสินค้ าที่เป็ นผลผลิตจากสัตว์
การเข้ าร่ วมกิจกรรมการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า การประกอบกิจกรรมดูนก/สัตว์ป่าเพื่อนันทนาการ และการศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับสัตว์ป่าจากสื่อต่างๆ ในยามว่าง โดยในแต่ละพฤติกรรมจะแยกผู้มาเยือนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่กระทา
และไม่กระทาพฤติกรรมแต่ละอย่าง จากนัน้ นาตัวแปรอิสระทุกตัวตามสมมติฐานมาวิเคราะห์ผลต่อการจาแนก
ตัวแปรตามโดยวิธีการวิเคราะห์การจาแนกกลุม่ (discriminant analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระทุก
ตัวไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารที่ ป รุ งจากสัต ว์ ป่ า แต่ส าหรั บ พฤติ ก รรมอื่ น อี ก 6
พฤติกรรม มีตวั แปรอิสระบางตัวที่มีผลต่อพฤติกรรมซึง่ ในที่นี ้พิจารณาจากค่าอานาจในการจาแนกที่สงู กว่า 0.40
(ค่า standardized canonical discriminant function coefficient สูงกว่า 0.40) ได้ ผลการวิเคราะห์ ดังปรากฏ
ตาม Table 4
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Table 4 Results from discriminant analysis revealing the influence of each independent
variable on visitors’ behavior in everyday life
Dependent variable
Standardized Canonical
(behavior in everyday life)
Discriminant Function Coefficients > .400
1
2
3
4
5
6
7
Injure wild animal found in
.698
.416
residential area
Possess wildlife
.795 .476
.503
Purchase good made from wildlife .587
.402
or its parts
Participate in wildlife conservation
.402
activities
Engage in wildlife-based recreation .606
activities
Study about wildlife from media
.424 .526
during leisure time

Remarks:

Canonical
Correlation
(p<.05)
.173
.181
.176
.232
.177
.260

1=education
2=Experience in encountering wildlife
3=knowledge about impact of human activities on wildlife
4=materialism value toward wildlife 5=caring value toward wildlife
6=attraction value toward wildlife
7=place of living in childhood

ผลการวิเคราะห์ในส่วนของปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจาวันของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ
พบว่าค่อนข้ างสอดคล้ องกับผลต่อพฤติกรรมที่ผ้ มู าเยือนปฏิบตั ิขณะประกอบกิจกรรมอยู่ในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ
ปั จจัยด้ านระดับการศึกษาและความรู้ ยงั คงมีอิทธิพลต่อการกระทาพฤติกรรม โดยเพิ่มปั จจัยด้ านประสบการณ์ใน
การพบเห็นสัตว์ป่าและถิ่นที่อาศัยในวัยเด็กเข้ ามาร่ วมด้ วย ในขณะที่ปัจจัยด้ านค่านิยม ยังคงพบว่าค่านิยมด้ าน
การใช้ ประโยชน์สตั ว์ป่า ด้ านความรักและความผูกพันต่อสัตว์ป่า และด้ านความน่าสนใจของสัตว์ป่า เป็ นปั จจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้มาเยือน ในขณะที่ค่านิยมต่อสัตว์ป่าด้ านอื่นๆ ไม่มีอิทธิพล โดยผลการศึกษาในส่วน
ของปั จจัยด้ านค่านิ ย มสอดคล้ องกับ ผลการศึก ษาของ Tanakanjana and Saranet (2007) ในขณะที่ ผ ลการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่าของผู้มาเยือนได้ ผลที่ค่อนข้ าง
สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของนวลนุช (2550)

สรุป
ผลการวิจัยโดยภาพรวมสรุ ป ได้ ว่าผู้มาเยื อนอุทยานแห่งชาติ มีพฤติกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับสัตว์ป่าค่อน
ไปทางบวก ทังพฤติ
้ กรรมขณะประกอบกิจกรรมในพื ้นที่อทุ ยานและพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน ซึง่ ถือว่าเป็ นผลดี
ต่อการอนุรัก ษ์ ท รั พ ยากรสัตว์ ป่ าทัง้ ในพื น้ ที่ ค้ ุม ครองและนอกพื น้ ที่ ค้ ุมครอง โดยพบว่าปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
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พฤติกรรมได้ แก่ ระดับการศึกษา ความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ตอ่ สัตว์ป่า ประสบการณ์ในการพบ
เห็นสัตว์ป่า สภาพถิ่นที่อาศัยในวัยเด็ก และค่านิยมด้ านต่าง ๆ ต่อสัตว์ป่าซึ่งเป็ นผลมาจากการปลูกฝั ง กล่อม
เกลาที่แต่ละปั จเจกบุคคลได้ รับ ในการจัดการผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ป่า นักจัดการ
จึงควรให้ ความส าคัญ กับ ความรู้ เกี่ ย วกับ ผลกระทบจากกิ จ กรรมมนุษย์ ต่อสัตว์ ป่ าที่ ควรส่งผ่านโปรแกรมสื่ อ
ความหมายไปยังผู้มาเยือนในระดับที่เข้ มข้ น อย่างต่อเนื่อง ส่วนการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่า
ในชีวิตประจาวัน ควรสอดแทรกความรู้ เข้ าไปในระบบการศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ ประชาชนในสังคมมีความ
เข้ าใจ และตระหนักถึงความสาคัญ ของสัตว์ป่าต่อระบบนิ เวศทางธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันแบบเกื อ้ หนุน
ระหว่างคนกับสัตว์ป่าในทุกสถานการณ์
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การบาบัดสีในนา้ เสียสีย้อมสังเคราะห์ ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มีตัวเร่ งปฏิกิริยา
Decolorization of Synthetic Dyeing Wastewater by Catalytic Ozonation
ธัญวรรณ กฤษณะพุกต์ * และ ชลอ จารุสทุ ธิรักษ์
Thanyawan Kritsanapuk * and Chalor Jarusutthirak

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีจุดประสงค์ เพื่ อศึกษาประสิทธิ ภ าพการใช้ กระบวนการโอโซเนชันร่ วมกับตัวเร่ งปฏิ กิริยา
ในการกาจัดสีย้อมในน ้าเสียสังเคราะห์ที่มีสี Reactive Red 2 เป็ นองค์ประกอบ จากการศึกษาพบว่าก๊ าซโอโซน
สามารถกาจัดสีในนา้ เสียสังเคราะห์ ที่มีความเข้ มข้ นของสีย้อม 100, 250 และ 500 มิลลิกรั มต่อลิตร ได้ อย่าง
รวดเร็ ว ภายในช่วงเวลา 5 นาทีแรก สามารถกาจัดสีได้ ถึง 99%, 90% และ 80% ตามลาดับ จากการศึกษาผล
ของค่าพี เอชต่อการกาจัดสี ย้อมพบว่าที่ ค่าพี เอช 11 สามารถท าให้ การกาจัดสีย้ อมมีป ระสิท ธิ ภ าพมากที่ สุด
จากการทดลองการใช้ กระบวนการโอโซเนชันร่ วมกับตัวเร่ งปฏิ กิริยาประเภทนิกเกิล (Ni) ที่ความเข้ มข้ นสีย้อม
เริ่ มต้ น 250 มิลลิกรั มต่อลิตร พบว่าสามารถกาจัดสีได้ ถึง 99% ภายในเวลา 5 นาที ในขณะที่โอโซนอย่างเดียว
กาจัดได้ ภายในเวลา 9 นาที จากการศึกษาลักษณะการเกิดปฏิ กิริยาทัง้ การใช้ โอโซนและการใช้ โอโซนร่ วมกับ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาพบว่าเป็ นไปตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง และสามารถหาค่าคงที่อตั ราเร็ วของการเกิดปฏิกิริยา (k)
มีคา่ เท่ากับ 0.4813 และ 0.9849 นาที –1 ตามลาดับ

ABSTRACT
This research aimed to study decolorization of synthetic dyeing wastewater containing
Reactive Red 2 (RR2) by catalytic ozonation process. The results showed that ozone was able to
rapidly reduce color intensity of synthetic wastewater at initial dye concentrations of 100, 250 and
500 mg/L. Within 5 minutes, ozone exhibited removal efficiencies of 99%, 90%, and 80%,
respectively. The effect of pH on decolorization was investigated. It was found that an increase of pH
11 provided higher efficiency in removal of RR2. At initial dye concentration of 250 mg/L, The catalytic
ozonation process using nickel (Ni(II)) as a catalyst, exhibited removal efficiency of 99% within 5
minutes, whereas ozonation alone exhibited removal efficiency of 99% within 9 minutes. The reaction
kinetics of ozonation and catalytic ozonation with RR2 reactive dye followed the first-order kinetic
reaction. The reaction rate constants (k) during ozonation and catalytic ozonation were 0.4813 and
0.9849 min-1, respectively.
Key Words: catalytic ozonation, decolorization, reactive dye, synthetic wastewater
* Corresponding author; e-mail address: snowhime_som@hotmail.com
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Environmental Technology and Management, Faculty of Environment, Kasetsart University, Bangkok 10900
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คานา
อุตสาหกรรมฟอกย้ อมเป็ นอุตสาหกรรมขันกลางในอุ
้
ตสาหกรรมสิ่งทอ เป็ นขันตอนที
้
่ทาการเปลี่ยนวัสดุ
สิ่งทอที่อยู่ในรู ปเส้ นด้ ายหรื อผ้ าดิบให้ เป็ นวัสดุสาเร็ จรู ป ที่สามารถนาไปผลิตหรื อจาหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ โภคต่อไปได้
ผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ จากอุตสาหกรรมฟอกย้ อมส่วนใหญ่ เกิ ดจากการใช้ นา้ สารเคมีและสีย้อมในปริ มาณมาก
ลักษณะน ้าเสียที่เกิดขึ ้นจะมีสีเข้ ม อุณหภูมิสงู ค่าของแข็งละลายน ้าและของแข็งแขวนลอยทังหมดสู
้
ง ค่าปริ มาณ
สารอินทรี ย์ในรู ปซีโอดีสงู (ขนิษฐา, 2555) เมื่อถูกปล่อยลงสูแ่ หล่งน ้า สีของน ้าเสียและอนุภาคคอลลอยด์สามารถ
บดบังแสงอาทิตย์ ที่ส่องผ่านลงสู่ผิวนา้ ลดปริ มาณออกซิเจนละลายนา้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน ้านัน้
ปั จจุบนั มีเทคโนโลยีในการกาจัดสีในนา้ ทิ ้งจากโรงงานฟอกย้ อมหลายวิธี ได้ แก่การบาบัดทางกายภาพ ทางเคมี
และทางชีวภาพ ซึง่ การบาบัดทางชีวภาพจะมีราคาถูกกว่าวิธีการบาบัดอื่น แต่วิธีนีจ้ ะมีประสิทธิภาพในการบาบัด
ที่ต่าเนื่องจากนา้ เสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้ อมมีความเป็ นพิษ ทาให้ จุลินทรี ย์ไม่สามารถย่อยสลายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิธีทางกายภาพ เช่น การดูดซับ การตกตะกอนและเยื่อกรองเมมเบรน วิธีการเหล่านี ้เป็ นการย้ าย
มลสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไม่ ได้ มีการทาลายโครงสร้ างสี (Wu et al., 2008) กระบวนการออกซิเดชันทาง
เคมีเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการบาบัดน ้าเสียที่มีสีย้อม เนื่องจากมีศกั ยภาพทาลายโครงสร้ างสีย้อมที่สงู ซึง่ ก็มีอยู่
หลายวิธีได้ แก่ การใช้ โพแทสเซียมเปอร์ แมงกาเนต (Potassium permanganate) การใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
(Hydrogen peroxide, H2O2) การใช้ แสงอั ล ตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) และ กระบวนการโอโซเนชั น
(Ozonation) เป็ นต้ น (วนิดา, 2555)
กระบวนการโอโซเนชัน เป็ นอีก วิธี ที่ ได้ รับ ความนิ ยมในการบ าบัดน า้ เสีย จากอุตสาหกรรมฟอกย้ อม
เนื่องจากโอโซนเป็ นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง มีประสิทธิภาพสูงในการทาลายโครงสร้ างของสีในน ้าเสียและใช้ เวลาใน
การบาบัดได้ เร็ วกว่าวิธีการอื่น (Tomiyaso et al., 1985) การเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการโอโซเนชันสามารเกิดขึ ้น
ผ่านกลไก 2 ชนิด ได้ แก่ การเกิดปฏิกิริยากับก๊ าซโอโซนโดยตรง (Direct ozonation) และการเกิดปฏิ กิริยาผ่าน
แรดิ คอล (Radical type mechanism) ข้ อจากัดของการเกิ ดปฏิ กิ ริย าของก๊ าซโอโซนโดยตรง คือการจ าเพาะ
เจาะจง (Selectivity) และอัตราการเกิดปฏิกิริยาค่อนข้ างช้ า ในขณะที่กลไกการเกิดแรดิคอล ได้ แก่ ไฮดรอกซิล
แรดิคอล (Hydroxyl radical, OH๐) สามารถลดข้ อจากัดนี ้ได้ โดยพบว่าไฮดรอกซิลแรดิคอล มีค่ากาลังออกซิไดซ์
(Oxidizing power) สู ง กว่ า ก๊ าซโอโซนและการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าไม่ จ าเพาะเจาะจง สามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
สารอินทรี ย์ที่ย่อยสลายยากได้ (Refractory organic compounds) ข้ อจากัดของการใช้ กระบวนการโอโซเนชัน
คือมีค่าใช้ จ่ายสูงในการเดินระบบ การติดตัง้ และการผลิตก๊ าซโอโซน ดังนัน้ การนาตัวเร่ งปฏิกิริยามาใช้ ร่วมกับ
กระบวนการโอโซเนชันเป็ นอีกหนึง่ วิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและลดระยะเวลาในการเดินระบบ ทาให้
ประสิทธิภาพการบาบัดสีและสารอินทรี ย์ในน ้าเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้ อมสูงขึ ้น
งานวิจัยนี ไ้ ด้ ท าการศึกษาการเพิ่ มประสิท ธิ ภาพการท างานของโอโซนในการบาบัดนา้ เสีย ที่ มีสีย้อม
Reactive Red 2 (RR2) ด้ วยการน าตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ย ามาใช้ ร่วมกับ กระบวนการโอโซเนชัน จากการศึก ษาของ
อาทิ ต ย์ และคณะ (2551) พบว่ า ทองแดง (Cu(II)) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการก าจัด สี ย้ อ มคองโกเรดได้ ดี ที่ สุ ด
รองลงมาคือนิกเกิล (Ni(II)) แต่เนื่องจากทองแดงมีความเป็ นพิษต่อร่ างกาย ในขณะที่นิกเกิล มีความเป็ นพิษต่อ
ร่ างกายในเกณฑ์ ต่าหรื อจัดว่าไม่เป็ นพิษ (ชัยวัฒน์ , 2552) ในการทดลองนีจ้ ึงเลือกใช้ นิกเกิลเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
เนื่ องจากเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิ ริย าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเร่ งปฏิ กิ ริย าออกซิ เดชัน ได้ ดี และมีความเป็ นพิ ษต่ อ
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ร่ างกายต่า ทาการเปรี ยบเทียบกับการใช้ โอโซนเพียงอย่างเดียว โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบาบัด
ได้ แก่ ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นของสีย้อม ค่าพี เอชของนา้ เสีย ผลจากการวิจัยสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการใช้
กระบวนการโอโซเนชันที่มีตวั เร่ งปฏิกิริยาสาหรับบาบัดน ้าเสียอุตสาหกรรมฟอกย้ อม

อุปกรณ์ และวิธีการ
สารละลายสีย้อมและตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
น ้าเสียที่ใช้ ในการทดลองเป็ นน ้าเสียสังเคราะห์ที่มีสีย้อม โดยในการทดลองนี ้ใช้ สีย้อม Reactive Red 2
(RR2) มีน ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 615 และสูตรโครงสร้ างทางเคมีคือ C19H10Cl2N6Na2O7S2 (Figure 1) สามารถวัด
ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ วยวิ ธี UV-Visible Spectrophotometry ที่ 514 nm ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ คือ Ni(II) เตรี ยมจาก Ni(NO3)2•6H2O

Figure 1 The molecular structure of RR2 dye.
การติดตัง้ และเดินระบบโอโซเนชัน
ถังปฏิ กิริยาทาจากอะคริ ลิค มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง 7 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร ปริ มาตรของ
ถัง 3,650 ลูกบาศก์เซนติเมตร การติดตังถั
้ งปฏิกิริยาทาโดยการให้ ก๊าซโอโซนเข้ าทางด้ านบนของระบบ ผ่านหัว
กระจายก๊ าซ (Gas Diffuser) ซึง่ อยู่ด้านล่างของตัวถัง จากนันท
้ าการเปิ ดเครื่ องผลิตโอโซเนชัน นาอากาศอัดเข้ าสู่
เครื่ องผลิตโอโซนโดยมีเครื่ องวัดอัตราการไหลอากาศ (Flow meter) ควบคุมอัตราการไหลของอากาศที่ 5 ลิตรต่อ
นาที ก๊ าซโอโซนที่ได้ จะเข้ าผ่านหัวกระจายก๊ าซทาให้ ก๊าซมีลกั ษณะเป็ นฟองช่วยเพิ่มพื ้นที่ผิวสัมผัสระหว่างก๊ าซกับ
น ้าตัวอย่าง และปริ มาณก๊ าซโอโซนที่ เหลือออกจากระบบถูกดักจับด้ วยสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ความ
เข้ มข้ น 2 เปอร์ เซ็นต์ (KI 2%) ควบคุมค่าพีเอชเท่ากับ 7 ด้ วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์

Figure 2 Schematic diagram of the experimental setup.
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การศึกษาผลของความเข้ มข้ นสีย้อมต่ อการกาจัดสีย้อมด้ วยกระบวนการโอโซเนชัน
เตรี ย มน า้ เสี ย สี ย้อมสังเคราะห์ RR2 ที่ ความเข้ มข้ น 100 มิล ลิ ก รั ม ต่อ ลิ ตร ปริ มาตร 2 ลิ ตร ใส่ในถัง
ปฏิกิริยา (Figure 2) ทาการเปิ ดเครื่ องผลิตก๊ าซโอโซนและทาการเก็บตัวอย่างทุกๆ 1 นาที จนครบ 12 นาที นาน ้า
ตัวอย่างไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกาจัดสีด้วย UV-visible ที่ความยาวคลื่น 514 nm จากนันน
้ าผลที่ได้ แสดง
เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงความเข้ มข้ น สีย้อมเทียบกับเวลา ทาการทดลองอีกครัง้ โดยเปลี่ยน
ความเข้ มข้ นสีย้อมเป็ น 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อเปรี ยบเทียบการกาจัดสีและหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา
การศึกษาผลของค่ าพีเอชต่ อการกาจัดสีย้อมด้ วยกระบวนการโอโซเนชัน
เตรี ย มน า้ เสี ย สี ย้อมสังเคราะห์ RR2 ที่ ความเข้ มข้ น 250 มิล ลิ ก รั ม ต่อ ลิ ตร ปริ มาตร 2 ลิ ตร ใส่ในถัง
ปฏิกิริยา ทาการปรับค่าพี เอชนา้ ตัวอย่างเป็ น 3 โดยใช้ กรดไนตริ กและโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการปรับค่าพีเอช
และทาการวัดด้ วย pH meter ทาการเปิ ดเครื่ องผลิตก๊ าซโอโซน เก็บตัวอย่างทุกๆ 1 นาที จนครบ 12 นาที นานา้
ตัวอย่างไปวิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพการกาจัดสีด้วย UV-visible ที่ความยาวคลื่น 514 nm ทาการทดลองอีกครั ง้
โดยเปลี่ยนค่าพีเอชเป็ น 5 7 9 และ 11 เพื่อเปรี ยบเทียบการกาจัดสี
การกาจัดสีย้อมด้ วยกระบวนการโอโซเนชันร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
เตรี ย มน า้ เสี ย สี ย้ อมสังเคราะห์ RR2 ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 250 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ปริ ม าตร 2 ลิ ต ร ใส่ ใ น
ถั ง ปฏิ กิ ริ ย า ท าการชั่ ง Ni(NO3)2•6H2O 4.95 กรั ม ใส่ ล งในน า้ ตั ว อย่ า ง คิ ด เป็ นความเข้ มข้ น Ni เท่ า กั บ
1 กรั มต่อลิตรนิกเกิล ทาการเปิ ดเครื่ องผลิตโอโซน เก็บตัวอย่างทุกๆ 1 นาที จนครบ 12 นาที นานา้ ตัวอย่างไป
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการกาจัดสีด้วย UV-visible ที่ความยาวคลื่น 514 nm เมื่อทาการทดลองเสร็ จทาการแยก
โลหะหนัก Ni ออกจากสารละลาย โดยการปรั บค่าพีเอชของสารละลายให้ มีค่าประมาณ 10 ซึ่งเป็ นค่าที่ Ni(II)
สามารถตกตะกอนได้ ดีที่สดุ จากนันท
้ าการแยกตะกอน Ni(II) ออกก่อนนาน ้าส่วนใสทิ ้งสูแ่ หล่งน ้าต่อไป

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของความเข้ มข้ นสีย้อมต่ อการบาบัดด้ วยกระบวนการโอโซเนชัน
จากการศึกษาผลของความเข้ มข้ น เริ่ มต้ นของสีย้อมต่อประสิทธิ ภาพการลดลงของสีย้อม ในนา้ เสี ย
สังเคราะห์ที่มีสีย้อม RR2 ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นที่ 100, 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (Figure 3) จากการทดลอง
พบว่าที่ความเข้ มข้ นสีย้อม RR2 ที่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถกาจัดสีย้อมได้ 99% ที่เวลา 5 นาที และที่ความ
เข้ มข้ น 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ เวลาในการกาจัดสีย้อม 9 นาที และ 14 นาที ตามลาดับ การลดลง
ของสี ย้อมเกิ ดจากการทาลายพัน ธะของหมู่โครโมฟอร์ ในสี ย้อม โดยในช่วง 5 นาที แรกของการเกิ ดปฏิ กิ ริย า
ประสิทธิภาพในการกาจัดสีย้อมมีค่าลดลงเมื่อความเข้ มข้ นของสีย้อมเพิ่ มขึ ้น เกิดจากปริ มาณหมู่โครโมฟอร์ ที่
มากขึน้ ตามความเข้ มข้ นของสีย้ อม ในขณะที่ อัตราการผลิตก๊ าซโอโซนคงที่ แต่เมื่อช่วงเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง
ประสิทธิภาพการกาจัดสีจะมีคา่ ใกล้ เคียงกัน
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Figure 3 Effect of different initial dyes on color removal (initial pH = 6.9).
ผลของค่ าพีเอชต่ อการกาจัดสีย้อมด้ วยกระบวนการโอโซเนชัน
จากการศึกษาผลของค่าพีเอชต่อประสิทธิ ภาพการกาจัดสี โดยใช้ นา้ เสียสังเคราะห์ ที่มีสีย้อม RR2 ที่มี
ความเข้ มข้ น 250 มิล ลิ กรั มต่อลิ ตร (Figure 4) พบว่าค่า พี เอชมีผ ลต่อประสิ ทธิ ภ าพการก าจัดสีย้ อม โดยพบ
ว่าที่พีเอช 11 มีประสิทธิภาพในการกาจัดสีย้อมได้ สงู ที่สดุ สามารถกาจัดสีย้อมได้ 99 % เมือ่ เวลาผ่านไป 5 นาที
ในขณะที่พีเอช 3 มีประสิทธิ ภาพในการกาจัดสีย้อมได้ ต่าที่สุด สามารถกาจัดสีย้อมได้ 99 % เมื่อเวลาผ่านไป
9 นาที เมื่อพี เอชสูงขึน้ จะมีค่าประสิทธิ ภาพการกาจัดสีย้อมเพิ่ มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการทดลองของ
Parsa and Negahdar. (2012) และ Turhan et al. (2012) เนื่ องจากที่ ส ภาวะเบส ก๊ าซโอโซนจะสลายตัวให้
ไฮดรอกซิลแรดดิคอล (OH◦) ซึง่ เป็ นตัวออกซิไดซ์ที่มีศกั ยภาพในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ ดีและรวดเร็ วกว่า
ก๊ าซโอโซน สามารถเกิดปฏิกิริยากับสารได้ หลายประเภท และมีความไม่เฉพาะเจาะจงจึงสามารถลดความเข้ มข้ น
ของสีย้อมได้ ดีกว่าที่สภาวะกรด ซึ่งก๊ าซโอโซนจะทาหน้ าที่เป็ นตัวออกซิไดซ์ สารโดยตรง อาจจะเกิดปฏิกิริยากับ
หมู่โครโมฟอร์ ของสีย้อม RR2 คือหมู่เอโซได้ ยากกว่ากว่า เนื่องจากก๊ าซโอโซนจะทาปฏิกิริยากับสารที่มีตาแหน่ง
เฉพาะเจาะจงหรื อหมูฟ่ ั งก์ชนั ที่ก๊าซโอโซนสามารถออกซิไดซ์ได้

Figure 4 Effect of pH on color removal (RR2 = 250 mg/L and initial pH = 6.9).
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การกาจัดสีย้อมด้ วยกระบวนการโอโซเนชันร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
จากการศึกษาผลของการกาจัดสีย้อมด้ วยกระบวนการโอโซเนชันร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยใช้ นา้ เสีย
สังเคราะห์ สีย้อม RR2 ที่ความเข้ มข้ น 250 มิลลิกรั มต่อลิตร ตัวเร่ ง ปฏิ กิริยาที่ ใช้ ในการทดลองคือ Ni(II) ความ
เข้ มข้ น Ni เท่ากับ 1 กรัมต่อลิตรนิกเกิล ทาการเปรี ยบเทียบระหว่างการกาจัดสีย้อมด้ วยโอโซนเพียงอย่างเดียว
และการกาจัดสีย้อมร่ วมกับตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่พีเอชเริ่ มต้ น (Figure 5) พบว่าการกาจัดสี ย้อมด้ วยโอโซนร่ วมกับ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา Ni(II) สามารถกาจัดสีย้อมได้ ดีที่สุด โดยสามารถกาจัดสีย้อมได้ 99% เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที
ในขณะที่ เมื่ อ ใช้ ก ระบวนโอโซเนชัน เพี ย งอย่ างเดี ย ว สามารถก าจัด สี ย้ อ มได้ 99% เมื่ อ เวลาผ่ านไป 9 นาที
เนื่ องจาก Ni(II) เป็ นโลหะทรานซิชัน จึงสามารถเร่ งปฏิ กิริยาที่ เกิ ดกับกระบวนการโอโซเนชันได้ โดย Ni(II) ท า
ปฏิ กิ ริย ากับ ก๊ าซโอโซนและแตกตัวให้ ไฮดรอกซิล แรดดิ ค อล (OH◦) ซึ่งเป็ นตัวออกซิ ไดซ์ ที่ มีศัก ยภาพในการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ ดีและรวดเร็ วกว่าก๊ าซโอโซน ทาให้ สามารถกาจัดสีย้อมได้ ดีกว่าการใช้ โอโซนเพี ยง
อย่างเดียว (Nawrocki, 2013)

Figure 5 Effect of Ni as a catalyst on color removal (RR2 = 250 mg/L, [Ni2+] = 1 g/L, initial pH = 6.4).
ผลการศึกษาจลนพลศาสตร์ ของปฏิกริ ิยา
จากการศึก ษาจลนพลศาสตร์ ข องปฏิ กิ ริ ย าระหว่างก๊ าซโอโซนและสี ย้ อ มในการก าจัด สี ย้ อ มด้ ว ย
กระบวนการโอโซเนชัน โดยศึกษาค่าพี เอชที่ มีผลต่อการกาจัดสี ย้อมที่ ระยะเวลาต่างๆ ของการเกิ ดปฏิ กิริย า
ที่ความเข้ มข้ น RR2 250 มิลลิกรั มต่อลิตร พบว่าลักษณะการเกิดปฏิ กิริยาระหว่างก๊ าซโอโซนและสีย้อม RR2
เป็ นไปตามปฏิกิริยาอันดับหนึง่ และมีคา่ คงที่อตั ราเร็ วของการเกิดปฏิกิริยา (k) ตามที่แสดง (Table 1)
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Table 1 Reaction rate constant on color removal
pH
Type of reaction
3
First-order
5
First-order
7
First-order
9
First-order
11
First-order

k (min-1)
0.4644
0.5638
0.4813
0.5283
1.0100

R2
0.9676
0.9775
0.9866
0.9696
0.9763

การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาระหว่างก๊ าซโอโซนและสีย้อมในการกาจัดสีย้อมด้ วยกระบวนการ
โอโซเนชันและกระบวนการโอโซเนชันร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกิริยา Ni(II) โดยศึกษาค่าความเข้ มข้ นของสีย้อมที่ลดลง
ตามระยะเวลาต่างๆ ของการเกิดปฏิกิริยา จากการศึกษาลักษณะการเกิดปฏิ กิริยาทัง้ การใช้ โอโซนและการใช้
โอโซนร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ความเข้ มข้ นที่ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าเป็ นไปตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง และ
สามารถหาค่ าคงที่ อัต ราเร็ ว ของการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า (k) มี ค่ าเท่ ากับ 0.4813 และ 0.9849 นาที –1 ตามล าดับ
(Figure 6) แสดงให้ เห็นว่าการใช้ กระบวนการโอโซเนชันร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกิริยา Ni(II) มีประสิทธิภาพในการกาจัด
สีย้อมได้ ดีกว่ากระบวนการโอโซเนชันเพียงอย่างเดียว

Figure 6 Reaction rate constant on color removal (RR2 = 250 mg/L, [Ni2+] = 1 g/L, initial pH = 6.4).

สรุป
จากการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ กระบวนการโอโซเนชันร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกิริยาในการกาจัดสีย้อมในน ้า
เสี ย สัง เคราะห์ ที่ มี สี Reactive Red 2 พบว่ าความเข้ ม ข้ น ของสี ย้ อ มมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการก าจัด สี ย้ อ ม
เมื่อความเข้ มข้ นของสีย้อมมากขึ ้นทาให้ ประสิทธิภาพการกาจัดสีย้อมต่าลง ค่าพีเอชที่ใช้ ในการกาจัดสีย้อมมาก
ขึ ้น (สภาวะเบส) จะทาให้ กาจัดสีย้อมได้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ จากการทดลองการใช้ กระบวนการโอโซเนชัน
ร่ วมกับ ตัวเร่ งปฏิ กิ ริย า พบว่ามีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการก าจัดสี ย้ อมได้ ดีก ว่ าการใช้ โอโซนเพี ย งอย่ างเดีย ว จาก
การศึ ก ษาลัก ษณะการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าพบว่ า เป็ นไปตามปฏิ กิ ริ ย าอัน ดับ หนึ่ ง แล ะค่ า คงที่ อัต ราเร็ ว ของการ
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เกิดปฏิกิริยา (k) ของการใช้ กระบวนการโอโซเนชันร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกิริยามีค่ามากกว่าการใช้ โอโซนเพียงอย่าง
เดียว
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การผลิตเอทานอลจากเศษอาหารดวยเชื้อผสมของ Bacillus subtilis และ Saccharomyces cerevisiae
Ethanol production from food waste by co-culture of Bacillus subtilis and Saccharomyces cerevisiae
พัชรา ตะชาย1 อนวัช พินิจศักดิ์กุล2 พรรณจิรา วงศสวัสดิ์1 และ สุคนธ ตันติไพบูลยวุฒิ1*
Patchara Tachai1, Anawat Pinitsakul2, Punchira Wongsawasdi1 and Sukon Tantipaibulvut1*

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตเอทานอลจากเศษอาหาร โดยใช Bacillus subtilis TISTR 025 รวมกับ
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5160 เริ่มจากการศึกษาการเจริญของเชื้อเดี่ยว B. subtilis ในเศษอาหาร
50 กรัม แปรผันปริมาณเศษอาหารตอน้ํา และอุณหภูมิในการบม พบวา เศษอาหาร 50 กรัม อัตราสวนตอน้ํา 1:2 บม
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดเทากับ 73.83 ± 0.36 มิลลิกรัมตอกรัมเศษอาหารแหง
และเมื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลของเชื้อผสม โดยการแปรผันเวลาการใสกลายีสต (เพาะเลี้ยง
แบคทีเรียพรอมยีสต (B+S) และเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกอนยีสต 1 (b1D) และ 2 (b2D) วัน พรอมทั้งแปรผันสภาวะ
ปลอดเชื้อ (S) และไมปลอดเชื้อกอนเติมยีสต) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบวา การใสยีสตหลังการเลี้ยง
แบคทีเรีย 1 วัน โดยไมฆาแบคทีเรียกอน (b1D) ใหความเขมขนเอทานอลสูงสุด 508.73 ± 21.71 มิลลิกรัมเอทานอล
ตอกรัมเศษอาหารแหง ดังนั้น การใชเศษอาหาร 50 กรัม อัตราสวนตอน้ํา 1:2 โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกอนยีสต
1 วัน ไมฆาแบคทีเรียกอนใสยีสต บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนสภาวะที่เหมาะในการผลิตเอทานอลจาก
เศษอาหาร

ABSTRACT
This research studied about the production of ethanol from food waste using the co-culture of
Bacillus subtilis TISTR 025 and Saccharomyces cerevisiae TISTR 5160. The research began with the study
of the growth of single culture Bacillus subtilis with 50 g food waste by varying the ratio of food waste to
water and incubation temperature. It was found that the optimum condition for the growth of the Bacillus
was 50 g of food waste ratio 1:2 to water, incubated at 37 ºC. The yield of reducing sugar was 73.83 ± 0.36
mg /g dry food waste. For ethanol production of co-cultures, the optimum condition was investigated by
varying the inoculation time of S. cerevisiae (simultaneous fermentation (B+S) and inoculation of bacillus
1 (b1D) or 2 (b2D) days before yeast and sterilized (S) or non-sterilized food waste before yeast
inoculation), incubated at 37 ºC. It appeared that the optimum condition for ethanol production was the
addition of B. subtilis 1 day before S. cerevisiae without bacillus sterilization before yeast inoculation (b1D).
The ethanol yield was 508.73 ± 21.71 mg per g dry food waste of fermentation. Therefore, the selection of
50 g of food waste ratio 1:2 to water and incubation of bacillus 1 day before yeast without bacillus
sterilization before yeast inoculation was the optimum condition for the ethanol production.
Key Words: Food waste, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Ethanol
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คํานํา
ปจจุบันโลกประสบปญหาขาดแคลนพลังงานและราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งน้ํามันเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่
กําลังจะหมดลงและไมสามารถสรางขึ้นทดแทนได เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนสง ภาคการทองเที่ยวและการบริการ ซึ่งสงผลตอการบริโภคที่มากขึ้น ซึ่งประเทศไทย
เปนประเทศหนึ่งที่ประสบปญหาทั้งการนําเขาน้ํามันและปญหาขยะลนเมือง (ธัญญพิชชา และคณะ, 2557) การผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวล จึงเปนพลังงานทางเลือกใหมทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่กําลังลดลง(Shanavas et al.,
2011; Xue et al., 2012) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสวนใหญมาจากวัสดุทางการเกษตร เชน ออย มัน
สําปะหลัง ขาวโพด และถั่วเหลือง ซึ่งในประเทศไทยนิยมใชโมแลสจากออยและมันสําปะหลังในการผลิตไบโอเอทา
นอล (Silalertruksa and Gheewala, 2010) คาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของการผลิตเอทานอลขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิต (Pokhrel et al., 2008) ดังนั้นเพื่อลดคาใชจายในกระบวนการผลิตเอทานอล วัตถุดิบที่ราคาถูก เชน วัสดุ
เหลือทิ้งจากธัญพืช (Kim and Dale, 2004; Lal, 2008) ขยะมูลฝอยจากเทศบาลและอุตสาหกรรม (Stichnothe and
Azapagic, 2009) ขยะเศษอาหาร (Han et al., 2006) จึงถูกนํามาใชผลิตเอทานอล ในป 2557 ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนทั่วประเทศมีประมาณ 26.19 ลานตัน หรือ 71,778 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 3.94 ลานตัน (รอยละ 15) และเกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆ รวมประมาณ 22.25 ลานตัน (รอยละ 85) มีการนํา
ขยะมูลฝอยประมาณ 4.8 ลานตัน กลับมาใชประโยชน หรือรอยละ 18.32 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การเรียก
คืนบรรจุภัณฑโดยผูประกอบการรวม 3.63 ลาน (รอยละ 76) ที่เหลือเปนการนํามูลฝอยอินทรียมาหมักทําปุยอินทรีย
ปุยชีวภาพ และการหมักเพื่อผลิตกาซชีวภาพ (Biogas) ประมาณ 1.07 ลานตัน (รอยละ 22) และการนํามูลฝอยมา
ผลิตพลังงานไฟฟ าและเชื้อเพลิงทดแทน ประมาณ 0.10 ลานตัน (รอยละ 2) (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2558) จากปญหาขยะประเทศไทย พบวารอยละ 64 คือขยะอาหารที่ปนเปอน
และตกคางอยูในสิ่งแวดลอม (สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557) องคประกอบของขยะเศษอาหาร
สวนใหญประกอบดวย คารโบไฮเดรต 60 เปอรเซ็นต โปรตีน 20 เปอรเซ็นต และไขมัน 10 เปอรเซ็นต (Sayeki et al.,
2011) ดวยองคประกอบเหลานี้สงผลใหขยะเศษอาหารสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดดวยกระบวนการทางชีวภาพตางๆ
(Lin et al., 2013) แทนการฝงกลบหรือเปนอาหารสัตว
จากความตองการในการพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสามารถผลิตไดเอง
ภายในประเทศ สงผลใหอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล เพื่อใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงในรูปแบบของแกสโซฮอลของ
ประเทศไทยขยายตัวอยางมาก หากมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาการใชประโยชนจากเศษอาหารโดยใชเปนแหลง
วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลดวยการหมัก จะเปนการเพิ่มคุณคาใหแกเศษอาหาร โดยเปลี่ยนแปลงใหเปนสารเคมี
ราคาสูง และเปนวิธีที่ชวยลดปริมาณขยะไดอีกทางหนึ่ง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงไดมีการศึกษาการหมักเอทานอลจาก
อาหารเหลือทิ้งของโรงอาหารมหาวิทยาลัยดวยเชื้อผสม เพื่อหลีกเลี่ยงคาใชจายที่สูงของการใชเอนไซมทางคาในการ
ยอยสลายเศษอาหาร โดยขั้นแรกศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญของเชื้อเดี่ยว Bacillus subtilis แปรผันปริมาณ
เศษอาหารตอน้ําและอุณหภูมิในการบม เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําตาลริดิวซใหเยอะที่สุดของ
แบคทีเรียจากเศษอาหาร และศึกษาการผลิตเอทานอลของเชื้อผสมระหวางแบคทีเรีย Bacillus subtilis และยีสต
Saccharomyces cerevisiae โดยแปรผันระยะเวลาการเติมเชื้อยีสต เพื่อใหไดสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
เอทานอลไดมากที่สุด
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อุปกรณและวิธกี าร
แหลงของเศษอาหาร
เศษอาหารที่ใชในการทดลองนํามาจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
บริเวณที่รองรับเศษอาหาร ในชวงเวลา 12.30-13.30 น. โดยเก็บตัวอยางตั้งแต เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 2 ครั้งตอเดือน ทําการคัดแยกของแข็ง เชน กระดูก กางปลา เปลือกหอย เปนตน ออก
จากเศษอาหาร คัดแยกเอาเฉพาะขาวเปนสวนใหญ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเศษอาหารที่ใชในการศึกษา
ดัง Table 1
Table 1 Characteristics of food waste used in experiment
Parameters
Contenta
pH
4.86 ± 1.32
Moisture (%)
75.35 ± 3.03
Volatile total solid (base on dry weight) (%)
95.52 ± 1.08
Total carbon (base on dry weight) (%)
53.35 ± 0.75
Ash (base on dry weight) (%)
4.08 ± 1.37
Total nitrogen (base on dry weight) (%)
14.02 ± 2.25
C:N ratio
4.93 ± 1.32
Fat (base on dry weight) (%)
2.62 ± 2.98
a
Note : Content is percent weight by weight, except C:N ratio
เชื้อจุลินทรียที่ใชในการทดลอง
แบคทีเรีย Bacillus subtilis TISTR 025 และยีสต Saccharomyces cerevisiae TISTR 5160 จาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คลองหา ปทุมธานี ซึ่งเชื้อทั้งสองชนิดจะถูกเก็บใน Nutrient
Agar (NA) slant และ Yeast-Malt (YM) slant ตามลําดับ ทําการตอเชื้อ (sub-culture) ทุกเดือน
การศึกษาปริมาณน้ําตอเศษอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตน้ําตาลรีดิวซของ Bacillus subtilis
นําเศษอาหาร 50 กรัมที่ผานการคัดแยกของแข็งออกใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ทํา
การแปรผันปริมาณน้ําที่เติมในเศษอาหาร โดยใชน้ํา 100 150 และ 200 มิลลิลิตร ตามลําดับ (อัตราสวนเศษอาหาร
ตอน้ํา 1:2 1:3 และ 1:4 ตามลําดับ) นําไปฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา15 นาที นํากลาเชื้อ
B. subtilis ที่มีความขุนของเชื้อที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เทากับ 0.8 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในขวดรูป
ชมพูที่เตรียมไวขางตน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ทําการเก็บตัวอยางทุก 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วัน เพื่อ
วิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
เมื่อไดปริมาณน้ําตอเศษอาหารที่เหมาะสม ทําการศึกษาผลของอุณหภูมิในการบมตอการผลิตน้ําตาลของ
แบคทีเรีย โดยใชจํานวนเศษอาหาร และปริมาณกลาเชื้อดังที่กลาวมาแลว นําขวดเศษอาหารใสในตูบมอุณหภูมิ 28
37 และ 45 องศาเซลเซียส เก็บตัวอยางทุก 24 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วัน เพื่อวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
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การศึกษาการเพาะ B. subtilis พรอม S. cerevisiae และเพาะแบคทีเรียกอนยีสต 1 และ 2 วัน พรอมทั้งแปร
ผันสภาวะปลอดเชื้อกอนเติมเชื้อยีสต
นําเศษอาหาร 50 กรัมตอปริมาณน้ําที่เหมาะสมจากการทดลองขั้นตน ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด
250 มิลลิลิตร นําไปฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที แบงตัวอยางออกเปน 5 ชุด เพื่อ
เปรียบเทียบระยะเวลาการใสยีสตตอการผลิตเอทานอล ชุดที่ 1 เพาะเลี้ยงแบคทีเรียพรอมยีสต ชุดที่ 2 เพาะเลี้ยง
แบคทีเรียกอนยีสต 1 วัน โดยไมฆาแบคทีเรียกอนใสยีสต ชุดที่ 3 เพาะเลี้ยงแบคทีเรียกอนยีสต 1 วัน โดยฆา
แบคทีเรียกอนใสยีสต ชุดที่ 4 เพาะเลี้ยงแบคทีเรียกอนยีสต 2 วัน โดยไมฆาแบคทีเรียกอนใสยีสต ชุดที่ 5 เพาะเลี้ยง
แบคทีเรียกอนยีสต 2 วัน โดยฆาแบคทีเรียกอนใสยีสต ใชกลาเชื้อ B. subtilis และ S. cerevisiae ที่มีความขุนที่
ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เทากับ 0.8 ใสลงในแตละชุดการทดลอง อัตราสวน 10:10 ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการหมัก เก็บตัวอยางทุกวันที่ 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 และ 15 เพื่อวิเคราะห
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณเอทานอล
การวิเคราะห
เศษอาหารที่เก็บมาจะทําการวิเคราะหความเปนกรดดาง (pH) ความชื้น (Moisture content) ของแข็งที่
ระเหยได (Volatile solid) ปริมาณคารบอนทั้งหมด (Total carbon) ปริมาณเถา (Ash) (APHA, 1995) ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total nitrogen) ดวยวิธี Kjeldahl method (APHA, 1995) ปริมาณไขมัน (Lipid
concentration) ดวยวิธี Soxhlet method (Nielsen, 2002) ปริมาณเอทานอลที่ไดจากการหมัก วิเคราะหโดยใช
เครื่อง FID Gas Chromatograph (AutoSystem XL, PerkinElmer instruments, USA) ตรวจวัดปริมาณน้ําตาล
รีดิวซดวยวิธี 3,5-dinitrosalicylic acid method (Miller, 1959) ทุกการทดลองทําซ้ํา 2 ครั้ง

ผลและวิจารณ
อิทธิพลของปริมาณน้ําตอเศษอาหารและอุณหภูมิตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซของ Bacillus subtilis
จากการทดลองแปรผันปริมาณน้ําตอปริมาณเศษอาหาร พบวา เศษอาหารจํานวน 50 กรัม ตอน้ํา 100
มิลลิลิตร อัตราสวน 1:2 บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงกวาการเติม
น้ําที่ 150 และ 200 มิลลิลิตร (63.18±1.70, 46.98±0.77 และ 26.92±0.14 มิลลิกรัมตอกรัมเศษอาหารแหง
ตามลําดับ, Figure 1 (left)) โดยปริมาณน้ําตาลรีดิวซจะเพิ่มสูงในวันที่ 2 ของการบม และเพิ่มสูงสุดวันที่ 7 ของ
การบม ดังนั้น ในการทดลองตอไปจะใชเศษอาหาร จํานวน 50 กรัม ตอน้ํา 100 มิลลิลิตร
ทั้งนี้อาจเนื่องจากความชื้นหรือปริมาณน้ําที่มากเกินไป ขัดขวางการเจริญของเชื้อที่ใชในการผลิต ทําให
ลดผลไดของเอนไซม ขัดขวางการถายโอนความรอนและแลกเปลี่ยนกาซระหวางอากาศกับเศษอาหาร ดังนั้น ลด
การถายโอนออกซิเจน (Pérez-Guerra et al., 2003)
เมื่อไดปริมาณน้ําที่เหมาะสม จึงทําการแปรผันอุณหภูมิในการบม (28 37 และ 45 องศาเซลเซียส) พบวา
การเลี้ยงแบคทีเรียในเศษอาหารที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงที่สุด (73.83±0.36
มิลลิกรัมตอกรัมเศษอาหารแหง, Figure 1 (right)) อาจเนื่องจากอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิที่
เหมาะสมตอการทํางานของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส ที่ B. subtilis สรางขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Yang et
al. (2014) ที่กลาววา อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการเปลี่ยนสภาพแปงให
เปนน้ําตาล (saccharification) ของของเสียจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ดวยเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส (α-amylase)
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และกลูโคอะไมเลส (glucoamylase) แตถาอุณหภูมิที่สูงหรือต่ํากวานี้ (45 และ 28 องศาเซลเซียส ตามลําดับ)
ปริมาณน้ําตาลที่ไดจะลดลง (54.93±0.6 และ 38.68±0.29 มิลลิกรัมตอกรัมเศษอาหารแหง ตามลําดับ)

Figure1 Effect of different water content (left) and incubation temperature (right) on reducing sugar
produced by B. subtilis
ลําดับของการเพาะ S. cerevisiae และสภาวะปลอดเชื้อกอนเติมเชื้อยีสตตอปริมาณเอทานอลที่ผลิตได
ในการศึกษาการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียพรอมยีสต (B+S) เปนการหมักแบบ simultaneous saccharification
and fermentation (การยอยสลายวัตถุดิบควบคูกับการหมักในถังเดียว, SSF) สวนเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกอนยีสต 1
(b1D) และ 2 (b2D) วัน โดยแปรผันสภาวะปลอดเชื้อและไมปลอดเชื้อกอนเติมเชื้อยีสต (sterilized (S) and nonsterilized) เปนการหมักแบบ separate hydrolysis and fermentation (การยอยสลายวัตถุดิบกอนเขาสูกระบวนการ
หมัก, SHF) พบวา b1D ซึ่งเปนการเลี้ยงแบคทีเรียกอนยีสต 1 วัน โดยไมฆาแบคทีเรียกอนใสยีสต ใหผลผลิตเอทา
นอลสูงสุด มีปริมาณเอทานอล 508.73 ± 21.71 มิลลิกรัมเอทานอลตอกรัมเศษอาหารแหง (Figure 2A) เมื่อบมเชื้อ
ผสมเปนเวลา 15 วัน เปรียบเทียบกับ b2D การเลี้ยงแบคทีเรียกอนยีสต 2 วัน โดยไมฆาแบคทีเรียกอนใสยีสต ที่มี
ปริมาณเอทานอล 353.86 ± 25.86 มิลลิกรัมเอทานอลตอกรัมเศษอาหารแหง ในวันที่ 15 เชนกัน ใหผลผลิตเอทา
นอลสูงเปนอันดับสอง รองลงมาเปน B+S, b2DS และ b1DS (224.89±0.07, 142.98±7.78 และ 98.84±1.10
มิลลิกรัมเอทานอลตอกรัมเศษอาหารแหง ตามลําดับ) ปริมาณเอทานอลเพิ่มขึ้นตอเนื่องตลอดระยะเวลาการหมัก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัย Kim et al. (2011) รายงานวา การหมักแบบ SHF ใหผลผลิตเอทานอลดีกวาการหมักแบบ
SSF (เทียบกับ Figure 2A) หลายงานวิจัยทําการเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลดวยกระบวนการหมักทั้งสองแบบ
Kadar et al. (2004) พบวาการหมัก Solka Floc (ผงเซลลูโลสบริสุทธิ์) และกระดาษลูกฟูกเกา ดวยวิธี SSF ให
ผลผลิตเอทานอล 0.337 และ 0.312 กรัม เอทานอลตอกรัมเซลลูโลส ตามลําดับ ในขณะที่ Jeihanipour and
Taherzadeh (2008) รายงานวา ของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอที่หมักดวยวิธี SHF ใหผลผลิตเอทานอล 0.48 กรัมเอ
ทานอลตอกรัมของเสีย แสดงใหเห็นวาการหมักแบบ SHF ใหผลผลิตเอทานอลที่ดีกวาการหมักแบบ SSF ปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซใน b1D, b2D และ B+S มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและสูงสุดในวันที่ 9 และเริ่มลดลงต่ําสุดวันที่ 15
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่เพิ่มขึ้นและลดลง เนื่องจากแบคเรียและยีสตใชในการเจริญเติบโตและผลิตเอทานอล สวน
b1DS และ b2DS พบปริมาณน้ําตาลรีดิวซนอยกวา 35 มิลลิกรัมตอกรัมเศษอาหารแหง (Figure 2B) สงผลตอการ
ผลิตเอทานอล จาก Figure 2B กรณีที่ความเขมขนน้ําตาลสูงเกินขีดจํากัดประมาณรอยละ 22 โดยน้ําหนักตอ
ปริมาณสารละลาย จะเกิดการรบกวนการเจริญเติบโตของยีสต (reactant inhibition) ทําใหยีสตเติบโตไดยาก การ
หมักจะเปนไปอยางเชื่องชาและไมสมบูรณ ทําใหเกิดกรดแลกติก กรดน้ําสมและสารอินทรียตางๆขึ้นได (สาวิตรี,
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2549) ซึ่งในการศึกษา B+S b1D และ b2D จะใหผลผลิตของกรดแลกติกที่เกิดจากการหมัก (Sakai et al., 2003; Tao
et al., 2005; Wang et al., 2005) ทําใหสงผลตอผลผลิตเอทานอลที่เกิดขึ้น แมวาจะพบปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่สูง

A

B

Figure 2 Ethanol production (A) and reducing sugar (B) during simultaneous saccharification and
fermentation (B+S) compared with separate hydrolysis and fermentation under non-sterilized
and sterilized bacteria: (b1D) addition of bacteria 1 day before yeast, (b2D) addition of bacteria 2
day before yeast, (b1DS) addition of bacteria 1 day before yeast; sterilized, (b2DS) addition of
bacteria 2 day before yeast; sterilized, and (B+S) incubate bacteria and yeast simultaneously.
จากการศึกษาสภาวะปลอดเชื้อกอนใสยีสต โดยการฆาแบคทีเรียกอนใสยีสต (b1DS และ b2DS) สงผล
กระทบตอผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น เชน การยอยสลายน้ําตาลรีดิวซ และองคประกอบอื่นๆ (nutritional elements) ปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นระหวางการทําใหปลอดเชื้อ เชน การเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) เปนปฏิกิริยาเคมีระหวางน้ําตาล
รีดิวซและกรดอะมิโน (ในวัตถุดิบ) เมื่อโดนความรอน ทําใหน้ําตาลรีดิวซและกรดอะมิโนมาจับกัน เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของน้ําตาลรีดิวซใหอยูในรูป N-Glycosylamine ทําใหยีสตไมสามารถใชน้ําตาลในรูปแบบดังกลาวไปผลิต
เอทานอลได นอกจากนี้ยังเพิ่มผลผลิตของสารประกอบเฟอรฟูรัล (furfural compound) ซึ่งสารเหลานี้จะยับยั้งการ
เจริญเติบโตและขัดขวางการทํางานของยีสต ทําใหยีสตผลิตเอทานอลไดนอยลง (Sakai et al., 2006; Akao et al.,
2007) ดังนั้น การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกอนยีสต 1 วัน ไมฆาแบคทีเรียกอนใสยีตส เปนสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอ
ทานอล

สรุป
จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อเดี่ยว B. subtilis ตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซ เศษอาหาร 50
กรัม อัตราสวนตอน้ํา 1:2 บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะไมเขยา เปนสภาวะที่เหมาะสม เนื่องจากตัวอยางมี
ความชื้นหรือปริมาณน้ําและอุณหภูมิในการบมที่พอเหมาะสม ทําใหเอนไซม แอลฟา-อะไมเลสที่แบคทีเรียสรางขึ้น
สามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพ สงผลตอปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดเทากับ 73.83 ± 0.36 มิลลิกรัมตอกรัมเศษ
อาหารแหง นําสภาวะดังกลาวมาศึกษาการผลิตเอทานอลจากเศษอาหารดวยเชื้อผสมของ B. subtilis และ S. cerevisiae
พบวาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตเอทานอลในการหมักแบบ separate hydrolysis and fermentation (SHF) คือ การ
เพาะเลี้ยง B. subtilis กอนเชื้อ S. cerevisiae 1 วัน โดยไมฆาแบคทีเรียกอนใสยีสต (b1D) อัตราสวน 10:10 ไดปริมาณเอ
ทานอลสูงสุด 508.73 ± 21.71 มิลลิกรัมเอทานอลตอกรัมเศษอาหารแหง ซึ่งใหผลเอทานอลดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการ
หมักแบบ simultaneous saccharification and fermentation (SSF) จากศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา เศษอาหารสามารถ
เปนแหลงวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล และเปนการเพิ่มมูลคาใหแกเศษอาหารอีกดวย
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ความหลากชนิดของสัตว์ สะเทินนา้ สะเทินบกตัวเต็มวัย และวัยอ่ อน
ในพืน้ ที่เกษตรกรรม อาเภอสวนผึง้ จ.ราชบุรี
Species Diversity of Adult and Larva Amphibians in Agricultural Areas
at Suan Phueng District Ratchaburi Province
กาญจนา ชินสาราญ1 วุฒิ ทักษิณธรรม2 และสุรภพ สุทธิวิเศษ1*
Kanjana Chinsamran1, Wut Taksintum2 and Surapop Sutthiwises1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกตัวเต็มวัย และวัยอ่อนในพื ้นที่เกษตรกรรมของ
อาเภอสวนผึ ้ง จ.ราชบุรี ระหว่าง ต.ค. 56 – ก.ย. 57 โดยทาการสารวจสัตว์ในภาคสนาม และจาแนกชนิดด้ วย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกทังสิ
้ ้น 16 ชนิด แยกเป็ นตัวเต็มวัย 15 ชนิด และลูกอ๊ อด
11 ชนิด ในพื ้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 4 รู ปแบบ คือ 1) พื ้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชล้ มลุกที่มีการดูแลให้ น ้า 2) พื ้นที่
เกษตรกรรมปลูกพืชล้ มลุกที่ ไม่มีการดูแลให้ น ้า 3) พื ้นที่เกษตรกรรมปลูกไม้ ยืนต้ นที่ไม่มีการให้ นา้ และ 4) พื ้นที่
เกษตรกรรมประเภทนาข้ าว พบว่าสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก 13 ชนิด (81.25%) เลือกใช้ พื ้นที่เกษตรกรรมแบบที่ 3
มากที่สดุ ตามด้ วยแบบที่ 2 จานวน 11 ชนิด (68.76%) นอกจากนี ้พื ้นที่ฟาร์ มตัวอย่างตามแนวพระราชดาริ บ้าน
บ่อหวี ซึ่งเป็ นพื น้ ที่ เกษตรแบบผสมผสาน พบสัตว์ สะเทิ นนา้ สะเทิ นบก 15 ชนิ ด (93.75%) ซึ่งมากกว่าพื น้ ที่
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบอื่นๆ ส่วนการใช้ สตั ว์สะเทินน ้าสะเทินบกเป็ นอาหารมีทงสิ
ั ้ ้น 10 ชนิด (62.5%) โดยชนิด
ที่นิยมมาก คือ อึง่ เผ้ า และกบนา ตามลาดับ

ABSTRACT
The species diversity of both adult and larva anurans in agricultural areas at Suan Phueng
district, Ratchaburi province, was studied during Oct. 2013 – Sep. 2014 through field surveys. All
anuran specimens were identified by using morphological features. The study revealed 16 species
consisting of 15 adult species and 11 tadpole species occurring in 4 types of monoculture area: 1)
irrigated herbaceous planting area, 2) non-irrigated herbaceous planting area, 3) non-irrigated tree
plantations, and 4) rice paddy field. Analysis of habitat utilization showed that 13 anuran species
(81.25%) residing in type 3 area following by type 2 area with 11 anuran species (68.76%). In
addition, the demonstration integrated farming area at Ban Bo Wi found 15 anuran species (93.75%)
which is the most species diversity than the others. The utilization of anurans as food consumption
revealed 10 species (62.5%), the most favorite species are Glyphoglossus molossus and
Hoplobatrachus rugulosus respectively.
–

Key Words : Species diversity, Amphibians, Suan Phueng district, Ratchaburi province
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คานา
การเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ป่าไปเป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรม และการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ ที่มากขึ ้นส่งผลให้ สตั ว์
สะเทินน ้าสะเทินบกลดลงอย่างรวดเร็ วเนื่องจากถิ่นอาศัยถูกทาลาย (Schoonover et al., 2006) สัตว์สะเทินน ้า
สะเทินบกมากกว่าร้ อยละ 30 ถูกคุกคาม และมีจานวนประชากรทั่วโลกลดลงอย่างน้ อยร้ อยละ 43 จากปั ญหา
สิ่งแวดล้ อม (Stuart et al., 2004) ทาให้ สตั ว์สะเทินน ้าสะเทินบกเข้ ามาอยู่อาศัยในพื ้นที่เกษตรกรรมมากขึน้
อย่างไรก็ตามพื ้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ ในประเทศไทยมีการใช้ สารกาจัดศัตรู พืช และสารกาจัดวัชพืช ซึง่ ส่งผล
ให้ เกิดการลดลงของประชากรสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก
ในธรรมชาติสตั ว์สะเทินน ้าสะเทินบกกินสัตว์ชนิดอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็ นอาหาร โดยเฉพาะแมลง ซึ่ง
หลายชนิดเป็ นแมลงศัตรู พืช สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกจึงเป็ นสัตว์กลุม่ หนึ่งที่ช่วยควบคุมแมลงศัตรู พืช (Berger et
al., 1998) อีกทังหลายชนิ
้
ดยังเป็ นอาหารของมนุษย์ ด้วย สาหรับการศึกษาในประเทศไทยมีรายงานการพบสัตว์
สะเทินน ้าสะเทินบกทังสิ
้ ้น 168 ชนิด (Frost, 2013) โดยในการศึกษาทางอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน ้าสะเทิน
บกอาศัยข้ อมูลทางชีววิทยา และกายวิภาคของตัวเต็มวัย เช่น ลักษณะของนิ ้วตีน ความยาวของกระดูกแข้ ง แผ่น
หนังที่นิ ้วตีน การดูแลตัวอ่อน เป็ นต้ น (Taylor, 1962)
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกดารงชีวิตอยู่ในสภาพนิเวศที่หลากหลายทังบนต้
้
น ไม้ แหล่งน ้าไหล แหล่งน ้านิ่ง
ต่างๆ หรื อในโพรงดิน อีกทังยั
้ งมีวงจรชีวิตที่ดารงชีวิตทังบนบก
้
และในน ้า จากการศึกษาสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก
ที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าคลองแสง และที่อทุ ยานแห่งชาติกุยบุรี มีการรายงานชนิดสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกหลาย
ชนิ ดที่ สารวจพบเฉพาะระยะลูกอ๊ อด หรื อระยะตัวเต็มวัยเท่ านัน้ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า การศึกษาสัตว์ สะเทิ นนา้
สะเทินบกในระยะลูกอ๊ อด ทาให้ มีโอกาสพบจานวนชนิดสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกได้ เพิ่มขึ ้น (วุฒิ และคณะ, 2549;
วุฒิ และคณะ, 2553)
การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในพื ้นที่เกษตรกรรมของอาเภอสวนผึ ้ง จ.ราชบุรี
ในครั ง้ นี ้ จึงได้ ศึกษาทัง้ ระยะตัวเต็มวัยและลูกอ๊ อดควบคู่กัน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากชนิดของ
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในพื ้นที่เกษตรกรรม การเลือกใช้ พื ้นที่ของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในพื ้นที่เกษตรกรรม
รวมทังการใช้
้
ประโยชน์จากสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในพื น้ ที่เกษตรกรรมในด้ านอาหาร ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่สาคัญใน
การอนุรักษ์ เพราะการอนุรักษ์ สตั ว์จาเป็ นต้ องทราบข้ อมูลเกี่ยวกับตัวสัตว์ และสภาพนิเวศที่สตั ว์ใช้ ประโยชน์ให้
มากที่สุด ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครั ง้ นี ้จึงเป็ นข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ที่สามารถ
นาไปสู่การบริ หารจัดการการใช้ ที่ดิน การอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และการใช้ ประโยชน์ จากสัตว์สะเทินนา้
สะเทินบกต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การกาหนดพืน้ ที่เกษตรกรรม
ศึกษาการใช้ ประโยชน์ และภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในพื ้นที่ อาเภอสวน
ผึ ้ง จังหวัดราชบุรี ซึง่ ประกอบด้ วย 4 ตาบล คือ ตาบลสวนผึ ้ง ตาบลท่าเคย ตาบลป่ าหวาย และตาบลตะนาวศรี
โดยการลงพื น้ ที่สารวจ ศึกษาสภาพนิเวศเพื่อจาแนกประเภทพืน้ ที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว และพืน้ ที่เกษตรแบบ
ผสมผสาน
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การสารวจและระบุชนิดสัตว์ ในภาคสนาม
ทาการลงพื ้นที่สารวจสัตว์ในภาคสนาม ที่เขตอาเภอสวนผึ ้ง จังหวัดราชบุรี 12 ครัง้ ตลอดโครงการ โดย
ทาการถ่ายภาพ บันทึกข้ อมูล และจาแนกชนิดตัวเต็มวัยในภาคสนาม ในกรณีที่ไม่สามารถระบุชนิดสัตว์ได้ ใน
ภาคสนามทังตั
้ วเต็มวัย และลูกอ๊ อด จะเก็บตัวอย่างสัตว์กลับมายังห้ องปฏิบตั ิการ ทาการดองในฟอร์ มาลีน 10%
แล้ วนาไปศึกษาลักษณะทางสัณฐานตามวิธีของ Taylor (1962) เพื่อระบุชนิด โดยลักษณะที่ใช้ ระบุชนิดตัวเต็มวัย
เช่น ลักษณะของนิว้ ตีน ความยาวกระดูกแข้ ง ส่วนลักษณะที่ใช้ ระบุชนิดลูกอ๊ อด เช่น โครงสร้ างปาก ช่ องเปิ ด
เหงือก ลักษณะครี บ
การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ สะเทินนา้ สะเทินบกในพืน้ ที่เกษตรกรรม
เมื่อสามารถระบุช นิ ดสัตว์ ส ะเทิ น นา้ สะเทิ น บกทัง้ ในภาคสนาม และในห้ องปฏิ บัติก ารได้ จึงน า ผล
การศึกษามาวิเคราะห์ ความหลากชนิ ดของสัตว์สะเทิ นนา้ สะเทิ นบกที่ พบในพื น้ ที่ เกษตรกรรม อาเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี รวมทัง้ ทาการวิเคราะห์ การเลือกใช้ พื ้นที่เกษตรกรรม ทัง้ ในตัวเต็มวัย และลูกอ๊ อด รวมทังน
้ ามา
วิเคราะห์การใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ในด้ านการใช้ เป็ นอาหาร

ผลและวิจารณ์
จากการศึก ษาความหลากชนิ ดของสัตว์ สะเทิ น นา้ สะเทิ น บกในพื น้ ที่ เกษตรกรรมเขตอาเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี โดยวิธีการสารวจสัตว์ในพื ้นที่ และเก็บตัวอย่างสัตว์ที่พบเห็นโดยตรง ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557 ในพืน้ ที่ทัง้ 4 ตาบลของอาเภอสวนผึง้ ได้ แก่ ตาบลสวนผึง้ ตาบลท่าเคย ตาบลป่ าหวาย และ
ตาบลตะนาวศรี พบว่า มีสตั ว์สะเทินน ้าสะเทินบก 1 อันดับ (order) 4 วงศ์ (family) 11 สกุล (genus) 16 ชนิด
(species) จาแนกเป็ น ตัวเต็มวัย 15 ชนิด และลูกอ๊ อด 11 ชนิ ด โดยสัตว์สะเทินนา้ สะเทินบกที่พบมากที่สุด มี
เท่ากัน 2 วงศ์ คือวงศ์ Dicroglossidae จานวน 7 ชนิด ได้ แก่ กบหนอง กบนา เขียดจะนา เขียดหลังปุ่ ม เขียดบัว
หรื อเขียดจิก เขียดอ่องเล็ก เขียดหลังไพล และวงศ์ Microhylidae จานวน 7 ชนิด ได้ แก่ อึง่ แดง อึง่ ปากขวด อึง่
อ่างบ้ าน อึง่ น ้าเต้ า อึง่ ขาคา อึง่ ข้ างดา และอึง่ หลังขีด ดังแสดงไว้ ใน Table 1
Table 1 Anuran species founded in agricultural areas at Suan Phueng District Ratchaburi

Province
Family
Family Bufonidae
Family Dicroglossidae

Common name (in Thai)
คางคกบ้ าน
กบหนอง
กบนา
เขียดจะนา
เขียดหลังปุ่ ม
เขียดบัว, เขียดจิก
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Common name (in Thai)
เขียดอ่องเล็ก
เขียดหลังไพล
อึง่ แดง
อึง่ เผ้ า / อึง่ ปากขวด
อึง่ อ่างบ้ าน
อึง่ น ้าเต้ า
อึง่ ข้ างดา
อึง่ ขาคา
อึง่ หลังขีด
ปาดบ้ าน

Scientific name
Hylarana nigrovittata
Pelophylax lateralis
Calluella guttulata
Glyphoglossus molossus
Kaloula pulchra
Microhyla fissipes
Microhyla heymonsi
Microhyla pulchra
Micryletta Inornata
Polypedates leucomystax

พื ้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ศกึ ษาสามารถจาแนกตามสภาพนิเวศออกได้ 4 ประเภท ดังนี ้
1. พื ้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชล้ มลุกที่มีการดูแลให้ นา้ มีการไถพรวนดินเพื่อทาการเกษตรตามวงจรการ
ปลูกพืชแต่ละชนิด เรื อนยอดของพืชปกคลุมดินน้ อย และถูกเปิ ดโล่งในช่วงที่มีการเตรี ยมดิน เช่น แปลงปลูกผัก
ต่างๆ หรื อถัว่ ฝั กยาว เป็ นต้ น เป็ นพื ้นที่ซงึ่ มีกิจกรรมของมนุษย์ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเวลากลางวัน พบสัตว์
สะเทินน ้าสะเทินบกจานวน 6 ชนิด ได้ แก่ ปาดบ้ าน กบหนอง อึง่ น ้าเต้ า อึง่ ข้ างดา อึง่ ขาคา และคางคกบ้ าน
2. พื ้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชล้ มลุกที่ไม่มีการดูแลให้ นา้ มีการไถพรวนดินเพื่ อทาการเกษตรตามวงจร
การปลูกพืชแต่ละชนิด เรื อนยอดของพืชปกคลุมดินปานกลาง และถูกเปิ ดโล่งในช่วงที่มีการเตรี ยมดิน เช่น ไร่ มนั
สาปะหลัง เป็ นต้ น เป็ นพื ้นที่ซงึ่ มีกิจกรรมของมนุษย์น้อย เฉพาะช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเตรี ยมดิน พบ
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกจานวน 11 ชนิด ได้ แก่ กบหนอง กบนา เขียดอ่องเล็ก เขียดหลังไพล เขียดหลังปุ่ ม เขียด
จะนา เขียดบัว อึง่ น ้าเต้ า อึง่ ข้ างดา อึง่ ขาคา และคางคกบ้ าน
3. พื ้นที่เกษตรกรรมปลูกไม้ ยืนต้ นที่ไม่มีการให้ น ้า มีการไถพรวนดินเพื่อทาการเกษตรน้ อย หรื อไม่มี เลย
เรื อนยอดของพืชปกคลุมดินค่อนข้ างมาก เช่น สวนมะพร้ าว สวนสน เป็ นต้ น เป็ นพืน้ ที่ ซึ่งมีกิจกรรมของมนุษย์
น้ อย เฉพาะช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เท่านัน้ พบสัตว์สะเทินนา้ สะเทินบกจานวน 13 ชนิด ได้ แก่ ปาดบ้ าน กบ
หนอง กบนา เขียดหลังปุ่ ม เขียดหลังไพล อึง่ แดง อึง่ ปากขวด อึง่ อ่างบ้ าน อึง่ น ้าเต้ า อึง่ ข้ างดา อึ่งขาคา อึง่ หลังขีด
และคางคกบ้ าน
4. พื ้นที่เกษตรกรรมประเภทนาข้ าว มีการไถพรวนดินเพื่อทาการเกษตรเป็ นประจาทุกปี ตามวงจรการ
ปลูกข้ าว เรื อนยอดของพืชมีการปกคลุมดินน้ อย และถูกเปิ ดโล่งในช่วงที่มีการเตรี ยมดิน และอาจถูกเผาก่อนการ
เตรี ยมดิน เป็ นพื ้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษ ย์อย่างต่อเนื่องเฉพาะช่วงเพาะปลูก และเป็ นกิจกรรมในเวลากลางวัน
พื ้นที่ประเภทนี ้มักอยู่ในพื ้นที่ลมุ่ หรื อใกล้ แหล่งน ้า พบสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกจานวน 7 ชนิด ประกอบด้ วย ปาด
บ้ าน กบหนอง กบนา เขียดจะนา เขียดหลังปุ่ ม อึง่ น ้าเต้ า และอึง่ ข้ างดา
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สาหรั บพืน้ ที่เกษตรแบบผสมผสานในการศึกษาครั ง้ นี ้ คือ พื ้นที่เกษตรแบบผสมผสานที่ฟาร์ มตัวอย่าง
ตามแนวพระราชดาริ บ้านบ่อหวี ซึ่งเป็ นพื น้ ที่การเกษตรที่ปลูกพืช หรื อเลี ้ยงสัตว์หลายชนิดในพื น้ ที่เดียวกัน มี
กิจกรรมที่สามารถเกื ้อกูลกัน รวมถึงมีการใช้ ทรัพยากรดิน นา้ แสงแดด อย่างเหมาะสม เพื่ อให้ เกิดความสมดุล
และประโยชน์ สูงสุด โดยผลการศึกษาการเลือกใช้ พืน้ ที่เกษตรกรรมของสัตว์ สะเทิ นนา้ สะเทิ นบกทัง้ 16 ชนิ ด
แสดงใน Table 2
Table 2 Habitat selection of anuran species in different agricultural areas.
Anuran species
Family Bufonidae
Duttaphrynus melanostictus
Family Dicroglossidae
Fejervaya limnocharis
Hoplobatrachus rugulosus
Occidozyga lima
Occidozyga martensii
Hylarana erythraea
Hylarana nigrovittata
Pelophylax lateralis
Family Microhylidae
Calluella guttulata
Glyphoglossus molossus
Kaloula pulchra
Microhyla fissipes
Microhyla heymonsi
Microhyla pulchra
Micryletta inornata
Family Rhacophoridae
Polypedates leucomystax
Total

Monoculture areas
1 2
3
4
/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/
6

11

/

/
/
/
/

Integrated
farming area

Adults

Tadpoles

/

/

/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/
/

/

/
/

/
/
/
13

/

/
8

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/

/
15

/
15

/
11

/
/

Notes: / = present; Monoculture areas 1 = irrigated herbaceous planting area, 2 = non-irrigated herbaceous planting area
3 = non-irrigated tree plantations, 4 = rice paddy field
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ผลการสารวจแสดงให้ เห็นว่าพืน้ ที่เกษตรกรรมประเภทที่ 3 ที่ปลูกไม้ ยืนต้ นและไม่มีการให้ นา้ มีเรื อน
ยอดของพืชปกคลุมดินมาก พบจานวนชนิดของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกมากที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
Urbina-Cardona et al. (2006) ที่กล่าวว่าเรื อนยอดของพืชปกคลุมดินส่งผลต่อความหลากชนิดของสัตว์สะเทิน
น ้าสะเทินบก โดยพื ้นที่ที่มีเรื อนยอดของพืชปกคลุมมาก จะพบความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกมาก
นอกจากนี ้กิจกรรมของมนุษย์ ยังเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ พื ้นที่ของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก โดย
การศึกษาของ Ficetola and Bernardi (2004) กล่าวว่า สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกชนิดที่สามารถแพร่ กระจายใน
พื ้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ เป็ นชนิดที่พบได้ ทวั่ ไป และสามารถแพร่ กระจายได้ กว้ าง ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกหลายชนิดที่พบในพืน้ ที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์มาก (พื ้นที่ประเภทที่ 1 และ 4) สามารถ
พบได้ ในพื ้นที่เกษตรกรรมอีก 2 ประเภทด้ วย เช่น กบหนอง อึง่ น ้าเต้ า อึง่ ข้ างดา เป็ นต้ น
หากเปรี ยบเทียบจานวนชนิดของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกที่พบในพืน้ เกษตรเชิงเดี่ยว และพื ้นที่เกษตร
แบบผสมผสานที่ฟาร์ มตัวอย่างตามแนวพระราชดาริ บ้านบ่อหวี พบว่า พืน้ ที่ ฟาร์ มตัวอย่างพบสัตว์ สะเทิ นนา้
สะเทินบกทังสิ
้ ้น 15 ชนิด จากทังสิ
้ ้น 16 ชนิด คิดเป็ นร้ อยละ 93.75 ขณะที่พื ้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบที่ 3 ซึง่
มีความหลากชนิดของสัตว์สะเทินนา้ สะเทินบกมากที่สดุ ในบรรดาพื ้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ ยว พบเพียง 13 ชนิด
คิดเป็ นร้ อยละ 81.25 ซึง่ น้ อยกว่าพื ้นที่เกษตรแบบผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชมากกว่า ผลการศึกษา
ในครั ง้ นีส้ อดคล้ องกับ การศึกษาของวุฒิ และคณะ (2553) ที่ศึกษาเปรี ยบการใช้ พืน้ ที่อาศัยของสัตว์สะเทินนา้
สะเทินบกในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติกุยบุรี และพื ้นที่เกษตรกรรมใกล้ เคียง โดยพบว่าพื ้นที่ที่มีความหลากชนิดของ
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกมากที่สดุ ได้ แก่ พื ้นที่ป่า พื ้นที่ชายป่ า และพื ้นที่เกษตรกรรม ตามลาดับ
สาหรั บการเลือกใช้ พืน้ ที่เกษตรกรรมเป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์สะเทินนา้ สะเทินบกแต่ละชนิ ดมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่เกษตรกรรมแต่ละประเภทได้
แตกต่างกัน โดยสามารถจาแนกสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกออกได้ เป็ น 4 กลุม่
1. กลุ่มที่มีความสามารถในการปรั บตัวได้ ดี พบในพื น้ ที่ เกษตรกรรมทัง้ 4 แบบ มี 3 ชนิ ด ได้ แก่ กบ
หนอง อึง่ น ้าเต้ า และอึง่ ข้ างดา
2. กลุม่ ที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ พบในพื ้นที่เกษตรกรรม 3 แบบ มี 5 ชนิด ได้ แก่ คางคกบ้ าน
กบนา เขียดหลังปุ่ ม อึง่ ขาคา และปาดบ้ าน
3. กลุม่ ที่มคี วามสามารถในการปรับตัวได้ น้อย พบในพื ้นที่เกษตรกรรม 2 แบบ มี 2 ชนิด ได้ แก่ เขียดจะ
นา และเขียดหลังไพล
4. กลุ่มที่มีความสามารถในการปรั บตัวได้ น้อยมาก พบในพืน้ ที่เกษตรกรรมเพียง 1 แบบ มีจานวน 6
ชนิด ได้ แก่ เขียดบัว เขียดอ่องเล็ก อึง่ แดง อึง่ ปากขวด อึง่ อ่างบ้ าน และอึง่ หลังขีด
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกที่สารวจพบทัง้ 16 ชนิด มีการนามาใช้ ประโยชน์ ในด้ านอาหารทังสิ
้ ้น 10 ชนิด
คิดเป็ นร้ อยละ 62.5 ได้ แก่ กบหนอง กบนา เขียดจะนา อึง่ แดง อึง่ เผ้ าหรื ออึง่ ปากขวด อึง่ อ่างบ้ าน อึง่ น ้าเต้ า อึ่ง
ข้ างดา อึง่ ขาคา อึง่ หลังขีด โดยชนิดที่นิยมบริ โภคมากที่สดุ คือ อึง่ เผ้ า เนื่องจากมีรสชาติดี พบในช่วงเวลาสันๆ
้
ของปี เพียงครั ง้ เดียวเท่านัน้ ทาให้ มีราคาจาหน่ายสูงถึงกิโลกรั มละ 180 – 200 บาท ส่วนชนิดที่นิยมในอันดับ
รองลงมา คือ กบนา ซึง่ มีจาหน่ายเกือบทังปี
้ ดังนันหากเกษตรกรต้
้
องการบริ โภค หรื อจับสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก
เช่น อึง่ เผ้ า มาจาหน่ายให้ ได้ ในปริ มาณมาก ก็ทาได้ โดยการจัดการพื ้นที่ เกษตรกรรมให้ มีสภาพนิเวศที่เหมาะกับ
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การเลือกใช้ ของอึง่ เผ้ า คือ พื ้นที่เกษตรกรรมประเภทที่ 3 ซึง่ เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมปลูกไม้ ยืนต้ นที่ไม่มีการให้ น ้า มี
การไถพรวนดินเพื่อทาการเกษตรน้ อย เพื่อเป็ นการเพิ่มปริ มาณอึง่ เผ้ าในพื ้นที่ หรื ออาจเลือกบริ หารจัดการพื ้นที่
เกษตรในลักษณะผสมผสานตามรู ปแบบของฟาร์ มตัวอย่าง เป็ นต้ น
จากผลการศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในเขตอาเภอสวนผึ ้ง พบว่ามีสตั ว์สะเทิน
น ้าสะเทินบกอีกหลายชนิด ที่มีข้อมูลด้ านต่างๆ อยู่น้อยมาก และบางชนิดอาจสูญหายไปจากพื ้นที่ได้ ในอนาคต
อันใกล้ เนื่องจากพื ้นที่อาศัยในเขตอาเภอสวนผึ ้งมีการเปลี่ยนสภาพพื ้นที่จากพื ้นที่เกษตรกรรมไปเป็ นรี สอร์ ทเพิ่ม
มากขึ ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จึงควรเร่ งศึกษาหาข้ อมูลพื ้นฐานของสัตว์สะเทิน
น ้าสะเทินบกในพื ้นที่ เพื่อให้ ประชากรในชุมชนตระหนักถึงความสาคัญ และการอนุรักษ์ สตั ว์กลุม่ นี ้ ไม่ให้ เกิดการ
สูญพันธุ์จากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ โดยสามารถจัดการพื ้นที่เกษตรกรรมให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้
สามารถฟื น้ ฟูประชากรสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกได้

สรุป
จากการศึก ษาความหลากชนิ ดของสัตว์ ส ะเทิ น นา้ สะเทิ นบกในพื น้ ที่ เกษตรกรรมของอาเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 ได้ กาหนดพืน้ ที่เกษตรกรรมออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ
พืน้ ที่ เกษตรกรรมปลูกพื ชล้ มลุกที่มีการดูแลให้ นา้ พื น้ ที่เกษตรกรรมปลูกพื ชล้ มลุกที่ ไม่มีการดูแลให้ นา้ พื น้ ที่
เกษตรกรรมปลูกไม้ ยืนต้ นที่ไม่มีการให้ นา้ และพืน้ ที่เกษตรกรรมประเภทนาข้ าว พบสัตว์สะเทินนา้ สะเทิ นบก
ทัง้ สิน้ 16 ชนิ ด โดยพบตัวเต็มวัย 15 ชนิด และลูกอ๊ อดจานวน 11 ชนิด โดยสัตว์ สะเทิ นนา้ สะเทิ นบกเลือกใช้
ประโยชน์ พืน้ ที่ เกษตรกรรมปลูกไม้ ยืนต้ นที่ไม่มีการให้ นา้ เป็ นแหล่งอาศัยมากที่ สุดจานวน 13 ชนิ ด (ร้ อยละ
81.25) และรองลงมาคือ พื ้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชล้ มลุ กที่ไม่มีการดูแลให้ น ้าจานวน 11 ชนิด (ร้ อยละ 68.76)
นอกจากนัน้ ยังพบว่าพืน้ ที่เกษตรกรรมแบบผสมผสานของฟาร์ มตัวอย่างมีความหลากชนิดของสัตว์สะเทินนา้
สะเทินบกจานวน 15 ชนิด (ร้ อยละ 93.75) ซึง่ มากกว่าพื ้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว การใช้ ประโยชน์ทางด้ านอาหาร
พบว่า อึง่ เผ้ าเป็ นสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกที่ประชาชนท้ องถิ่นนิยมบริ โภค และมีราคาจาหน่ายสูงที่สดุ รองลงมา
คือกบนา โดยพื ้นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่องึ่ เผ้ า และกบนาเลือกเป็ นพื ้นที่อาศัยคือ พื ้นที่เกษตรกรรมปลูกไม้ ยืน
ต้ นที่ไม่มีการให้ น ้า รวมทังพื
้ ้นที่เกษตรกรรมแบบผสมผสานของฟาร์ มตัวอย่างด้ วย ดังนันหากเกษตรกรต้
้
องการ
ให้ พื ้นที่เกษตรกรรมมีองึ่ เผ้ าอยู่มาก เพื่อใช้ ในการบริ โภค หรื อจาหน่าย ควรจัดแบ่งพื ้นที่เกษตรกรรมบางส่วน ให้
เป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรมปลูกไม้ ยืนต้ นที่ไม่มีการให้ น ้า มีการไถพรวนดินเพื่อทาการเกษตรเพียงบางส่วน หรื ออาจ
เลือกจัดการพื ้นที่เกษตรในลักษณะของฟาร์ มตัวอย่างแบบผสมผสาน

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี ้ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั จาก สานักบริ หารโครงการส่งเสริ มการวิจยั ในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปี งบประมาณ 2557
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ์ เลาหะจินดา ที่ปรึกษาโครงการ ที่กรุ ณาให้ คาแนะนาในการทาวิจยั
และร่ วมเดินทางสารวจในภาคสนาม ขอขอบคุณผู้จดั การโครงการฟาร์ ม ตัวอย่างตามพระราชดาริ บ้านบ่อหวี ที่
อนุญาตให้ เข้ าใช้ พืน้ ที่ศึกษา เก็บตัวอย่าง และประชาสัมพันธ์ โครงการ ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านในตาบล
ต่างๆ ในเขตอาเภอสวนผึ ้งที่อนุญาตให้ เข้ าใช้ พื ้นที่ศกึ ษา และให้ ข้อมูลวิถีชีวิตของเกษตรกร ข้ อมูลเกี่ยวกับชนิด
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และการใช้ ประโยชน์ สั ต ว์ ส ะเทิ น น า้ สะเทิ น บก ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าสั ต ววิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ ความอนุเคราะห์สถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ ในการทาวิจยั และขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพที่มีส่วนส่งเสริ ม สนับสนุนให้ งานวิจัยสาเร็ จ
ลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
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การศึกษาคุณลักษณะของสารอินทรีย์ละลายนา้ ในแม่ นา้ แม่ กลอง
โดยใช้ เทคนิค Fluorescence spectroscopy
Study of characteristics of dissolved organic matter in Mae Klong River
using fluorescence spectroscopy
มารุ ต สุขสมจิตร* ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน และ กฤติฏิ์สดุ า ภูน่ าค
Marut Suksomjit* , Tritep Vichkovitten and Krittisuda Phunark

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าด้ วยเทคนิค Fluorescence excitation-emission
matrix (FEEM) spectroscopy ในแม่นา้ แม่กลองที่มีการพัฒนาพื ้นที่ไปใช้ ประโยชน์ เป็ นทัง้ แหล่งชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ผลการศึกษาพบความแตกต่างของคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายนา้ ใน
ตัวอย่างน ้าที่เก็บจากสถานีต่างๆ โดยตัวอย่างส่วนใหญ่มีสารที่มีคณ
ุ สมบัติฟลูออเรสเซนส์กลุ่ม Humic acid-like
เป็ นองค์ประกอบหลัก ยกเว้ นตัวอย่างน ้าที่ เก็บจากสถานี MK2 และ MK7 ที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากบริ เวณ
อื่นๆ โดยพบสารที่มีคณ
ุ ลักษณะฟลูออเรสเซนส์คล้ ายสารกลุม่ simple aromatic proteins และสารกลุม่ soluble
microbial byproduct-like เป็ นองค์ประกอบ ซึง่ ความแตกต่างของคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าที่พบใน
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นผลมาจากการระบายน ้าเสียจากแหล่งชุมชนลงแหล่งน ้า (MK2) และอิทธิพลจากแพลงก์ตอน
พืชที่มีอยู่มากในบริ เวณนัน้ (MK7) จากผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าการระบายนา้ เสียจากบ้ านเรื อนและแพลงก์ตอน
พืชมีบทบาทสาคัญต่อคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าที่พบในแม่น ้าแม่กลอง

ABSTRACT
This study investigated the characteristics of dissolved organic matter (DOM) using
fluorescence excitation-emission matrix (FEEM) spectroscopy in Mae Klong River, which land along the
river is used for urban, industry and agriculture. The results showed that there is a difference of DOM
characteristic in water samples collected from sampling stations. Throughout the river, humic acid-like
substances is the major component except for station MK2 and MK7. Two fluorescence like substances
of simple aromatic proteins and soluble microbial byproduct are the major component in water samples.
A distinction of DOM characteristic as found in this study might be caused by the discharge of domestic
wastewater from urban and industry (MK2) and the influence of phytoplankton (MK7). From our results,
we concluded that the discharge of wastewater and phytoplankton have a great role in the
characteristic of DOM in Mae Klong River.
Key Words: Dissolved Organic Matter, Mae Klong River, Fluorescence excitation-emission matrix (FEEM) Spectroscopy
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คานา
สารอิ น ทรี ย์ ละลายน า้ (Dissolved Organic Matter, DOM) หมายถึ ง สารมี ธ าตุ ค าร์ บอนเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญ และมีธาตุไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบร่ วมอยู่ โดยอยู่ในรู ปแบบที่ละลายนา้ สารอินทรี ย์
ละลายน ้าที่พบในแหล่งน ้าจะประกอบด้ วยสารอินทรี ย์ละลายน ้าหลายชนิดซึง่ มีแหล่งที่มาได้ ทงจากกิ
ั้
จกรรมของ
มนุษย์ (allochthonous) เช่น การระบายน า้ ทิ ง้ จากบ้ านเรื อน โรงงานอุตสาหกรรม กิ จกรรมการเกษตรต่างๆ
(ฟาร์ มปศุสัตว์ นาข้ า ว บ่ อ เพาะเลี ย้ งสัต ว์ น า้ ) และกระบวนการทางธรรมชาติ (autochthonous) เช่ น การ
ปลดปล่อยจากสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่ าย สัตว์น ้า การชะล้ างสารอินทรี ย์
ที่เกิดจากการเน่าเปื่ อยของสิ่งมีชีวิตลงสูแ่ หล่งน ้าโดยน ้าฝน (water runoff) สารอินทรี ย์ละลายน ้ามีบทบาทสาคัญ
ในระบบนิเวศแหล่งน ้าหลายด้ าน เช่น มีบทบาทสาคัญในวัฏจักรคาร์ บอน เป็ นแหล่งพลังงาน (energy source)
ของแบคทีเรี ยในแหล่งนา้ มี ผลต่อปริ มาณและความเป็ นพิษของโลหะหนักในแหล่งนา้ (Ogawa and Tanoue,
2003) สัมพันธ์ กับการเกิ ดปรากฎการณ์ ที่ส าหร่ ายที่ เป็ นอัน ตรายเพิ่ มจานวนอย่างรวดเร็ ว (Anderson et al.,
2008) เป็ นต้ น โดยบทบาทจะขึ ้นอยู่กับคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าในแหล่งนา้ นันๆ
้ (Fellman et al.,
2010)
เทคนิ ค Fluorescence excitation-emission matrix (FEEM) spectroscopy เป็ นเทคนิ ค ที่ อาศั ย
หลักการที่อิเล็กตรอนภายในโมเลกุลของสารมีการเปลี่ยนไปสู่ระดับชันที
้ ่มีพลังงานสูงขึ ้น (excite state) เมื่อถูก
กระตุ้น ด้ วยพลังงาน และปล่อยพลังงานออกมาในรู ป ของแสงเพื่ อกลับ เข้ าสู่ ส ถานะพื น้ (ground state) ซึ่ง
พลังงานที่กระตุ้น (excitation) และปล่อยออก (emission) จะมีความเฉพาะเจาะจงกับโครงสร้ างของโมเลกุล ใน
ปั จจุบนั เทคนิค FEEM spectroscopy ถูกนามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าใน
แหล่ง น า้ ต่างๆ รวมทัง้ การศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงของสารอิน ทรี ย์ ล ะลายน า้ ตามช่ วงเวลา หรื อตามการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน รวมทัง้ ใช้ ในการติดตามการปนเปื ้อนของสารอินทรี ย์ละลายนา้ ที่ ปลดปล่อยจากกิ จกรรมของ
มนุษย์ (Baker, 2002a; Baker, 2002b; Coble et al., 1998; Fellman et al., 2010; Nagao et al., 2003; Sasaki
et al., 2005; Stedmon and Markager, 2005; Suksomjit et al., 2009) เนื่องจากเทคนิคดังกล่าวสามารถทาได้
ง่ า ย ไม่ ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มตัว อย่ า ง ใช้ เ วลาในการวิ เ คราะห์ ไ ม่ น านนัก และสามารถแสดงคุณ ลัก ษณะของ
สารอินทรี ย์ละลายน ้าว่าประกอบไปด้ วยสารอินทรี ย์ละลายน ้ากลุม่ ใดบ้ าง
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณ ลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าในตัวอย่างน ้าที่เก็บ
จากแม่ น า้ แม่ ก ลอง ซึ่ง พื น้ ที่ บ างส่ ว นถู ก พั ฒ นาไปใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ นแหล่ ง ชุ ม ชน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โรงงาน
อุตสาหกรรม ในขณะที่บางส่วนยังคงเป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรม โดยนาเอาเทคนิค FEEM spectroscopy มาใช้ ใน
การศึกษาในครั ง้ นี ้ ข้ อมูลที่ ได้ นอกจากจะทาให้ เรามีความเข้ าใจมากขึน้ เกี่ยวกับ คุณลักษณะของสารอินทรี ย์
ละลายนา้ ในบริ เวณต่างๆ ของแม่นา้ แม่กลองที่มีการใช้ ประโยชน์ ที่ดินที่แตกต่างกัน ข้ อมูลความสัมพันธ์ ของ
สารอินทรี ย์ละลายน ้ากับการใช้ ประโยชน์ที่ดิน หรื อปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ สามารถนาไปใช้ ในการระบุปัจจัยที่ทาให้
เกิดการผันแปรของคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าในแม่น ้าแม่กลองอีกด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายนา้ ในแม่น ้าแม่กลอง โดยเก็บตัวอย่างนา้ (ผิวนา้ ) ตังแต่
้
ปากแม่นา้ แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ถึง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มีจานวน
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สถานีเก็บตัวอย่างน ้าทัง้ สิ ้น 12 จุด (Figure 1) โดยกรองตัวอย่างน ้าทันทีผ่านกระดาษกรองใยแก้ ว (Whatman
GF/F) ขนาด 25 มิลลิเมตร ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส นาน 2 ชัว่ โมง เพื่อกาจัดสารอินทรี ย์ที่
อาจตกค้ างอยู่บนกระดาษกรอง เก็บตัวอย่างนา้ ที่กรองได้ ในขวดแก้ วสีชา โดยอุปกรณ์ ที่ต้องสัมผัสกับตัวอย่าง
จะต้ องผ่านการล้ างทาความสะอาดตามปกติ และนาไปแช่ในกรดเกลือเข้ มข้ น 10% ทิ ้งไว้ 24 ชัว่ โมง ก่อนนาไปใช้
งานเพื่อกาจัดสารอินทรี ย์ที่อาจตกค้ างบนภาชนะ แช่ตวั อย่างไว้ ในที่เย็น (4 องศาเซลเซียส) และปราศจากแสง
จนกว่าจะขนส่งถึงห้ องปฏิบตั ิการก่อนนาไปแช่แข็งที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนาไปวิเคราะห์ภายใน
1 สั ป ดาห์ ท าการตรวจวั ด คุ ณ ลั ก ษณะของสารอิ น ทรี ย์ ล ะลายน า้ ของตั ว อย่ า งน า้ ด้ วยเครื่ อง JASCO
Spectrofluorometer รุ่ น FP-6200 ตังค่
้ าความยาวคลื่น excitation และ emission ระหว่าง 220-550 นาโนเมตร
ตังค่
้ า Band Width ที่ 5 นาโนเมตร และกาหนดความเร็ วในการตรวจวัด 1,000 นาโนเมตรต่อวินาที ใช้ คิวเวตต์ที่
ทาจาก quartz ขนาด 1 เซนติเมตร ในการตรวจวัด และใช้ นา้ Milli-Q เป็ น blank และใช้ สารละลาย Quinine
sulfate dihydrate (Wako) เข้ มข้ น 10 ไมโครกรัมต่อลิตร ใน 0.05 M H2SO4 เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่ องมือ
ตามวิธีการของ Nagao et al. (1997) ค่าที่ตรวจวัดได้ จะถูกนามาสร้ างเป็ น 3-dimension excitation emission
(3D-EEM) ฟลูออเรสเซนส์สเปกตรัม โดยแกน x แทนค่า emission และแกน y แทนค่า excitation มีหน่วยเป็ นนา
โนเมตร (nm) สาหรั บแกน z แทนค่าความเข้ ม (Fluorescence intensity, FI) ที่ ตรวจวัดได้ จากเครื่ องมือ ระบุ
ต าแหน่ ง ของพี ค โดยพิ จ ารณาจากต าแหน่ ง ที่ มี ค่า FI สูง สุด และรายงานเป็ นค่ า excitation และ emission
(ex./em.)
การตรวจวัดคุณภาพนา้ ได้ แก่ ค่าความโปร่ งใส ความเค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง กรองตัวอย่างนา้ ผ่าน
กระดาษกรองใยแก้ ว (Whatman GF/F) ขนาด 47 มิลลิเมตร ก่อนนาไปตรวจวัดปริ มาณคลอโรฟิ ลด์ เอ และนา
ตัว อย่ า งน า้ ที่ ก รองได้ ไ ปตรวจวัด ปริ ม าณสารอาหาร (NH4+, NO3-, PO43-) ตามวิ ธี ก ารของ Strickland and
Parsons (1972) พร้ อมทัง้ รวบรวมข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสงครามและราชบุรี จากกรม
พัฒนาที่ดิน

Figure 1 Location of Mae Klong River, Thailand. Symbol indicates the sampling site.
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ผลและวิจารณ์
ผลการศึกษาคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าโดยใช้ เทคนิค FEEM spectroscopy พบว่าตัวอย่าง
น ้าที่เก็บจากสถานีต่างๆ ในแม่น ้าแม่กลองมีคณ
ุ ลักษณะแตกต่างกัน โดยตัวอย่างน ้าที่เก็บจากสถานี MK2 และ
MK7 มีพีคปรากฏบนฟลูออเรสเซนส์สเปกตรัมแตกต่างจากตัวอย่างน ้าที่เก็บจากบริ เวณอื่นๆ ของแม่น ้าแม่กลอง
โดยฟลูออเรสเซนส์ ส เปกตรั ม ของตัวอย่ างน า้ ที่ เก็ บ จากสถานี MK2 มี พี ค ปรากฏ 2 ต าแหน่ง (ex./em.) ได้ แ ก่
245/342 และ 295/342 นาโนเมตร ในขณะที่ ตัวอย่างนา้ ที่ เก็บจากสถานี MK7 มีพีคปรากฏ 4 ตาแหน่ง ได้ แก่
235/349 260/375 285/357 และ 330/410 นาโนเมตร สาหรับตัวอย่างนา้ ที่เก็บจากสถานีอื่นๆ มี พีคปรากฏ 2
ตาแหน่ง ได้ แก่ 270-285/410-435 และ 330-335/410-422 นาโนเมตร ดังแสดงรายละเอียดตาม Figure 2

Figure 2 Example of 3D-EEM fluorescence spectrum of some water samples (MK2 MK3 MK7 MK9)
collected from Mae Klong River. Arrows indicated the peak position. The intervals of the
contours were 1 Fluorescence Intensity.
Mostofa et al. (2005) ศึกษาคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้ามาตรฐาน Suwannee River Fulvic
Acid (SRFA) Suwannee River Humic Acid (SRHA) ของ International Humic Substances Society, USA
(IHSS) และสารมาตรฐาน Tryptophan โดยใช้ เทคนิค FEEM spectroscopy และพบว่าตาแหน่งของพีคที่ปรากฏ
บนฟลูออเรสเซนส์สเปกตรัมของสารมาตรฐาน SRFA SRHA และ Tryptophan แตกต่างกัน โดยมีตาแหน่งของ
พีคที่ ex./em. 333+3/469+6 330+13/484+13 และ 278+3/354+2 นาโนเมตร ตามลาดับ ซึ่งคล้ ายคลึงกับ
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รายงานของ Chen et al. (2003) ที่ได้ ศกึ ษาคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าของตัวอย่างน ้าจากแหล่งต่างๆ
และแบ่งกลุ่มของสารอินทรี ย์ละลายนา้ ที่ตรวจวัดโดยใช้ เทคนิ ค FEEM spectroscopy ออกเป็ น 5 กลุ่ม ตาม
ตาแหน่งของพีคที่ปรากฏบนฟลูออเรสเซนส์สเปกตรั ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 Aromatic protein I กลุ่มที่ 2 Aromatic
protein II กลุม่ ที่ 3 Fulvic acid-like กลุม่ ที่ 4 Soluble microbial byproduct-like และกลุม่ ที่ 5 Humic acid-like
และเมื่อนารายงานการศึกษาของ Chen et al. (2003) เปรี ยบเทียบกับผลจากการศึกษาในครัง้ นี ส้ ามารถสรุ ปได้
ว่าตัวอย่างน ้าที่เก็บจากสถานี MK2 มีสารที่มีคณ
ุ ลักษณะฟลูออเรสเซนส์ อยู่ในกลุ่มที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็ นสารกลุ่ม
simple aromatic proteins และ soluble microbial byproduct-like ในขณะที่ตวั อย่างนา้ ที่เก็บจากสถานี MK7
มีสารที่มีคณ
ุ ลักษณะฟลูออเรสเซนส์อยู่ในกลุม่ ที่ 2 4 และ 5 ซึง่ เป็ นสารกลุม่ simple aromatic proteins สารกลุม่
soluble microbial byproduct-like และสารกลุม่ Humic acid-like สาหรับตัวอย่างน ้าที่เก็บจากสถานีอื่นๆ มีสาร
ที่ มี คุณ ลัก ษณะฟลู อ อเรสเซนส์ อ ยู่ ใ นกลุ่ม ที่ 5 ซึ่ ง เป็ นสารกลุ่ ม Humic acid-like เป็ นองค์ ป ระกอบ โดยมี
รายละเอียดตาม Figure 3 ซึ่งการตรวจพบสารที่มีคุณ ลักษณะฟลูออเรสเซนส์ ต่างๆ ในตัวอย่างนา้ ที่ เก็บจาก
แม่น ้าแม่กลองในครัง้ นี ้สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ Hudson et al. (2007) ที่กล่าวว่าสารอินทรี ย์ละลาย
น ้าที่พบได้ ในแหล่งน ้าแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มสารประกอบคล้ าย Humic (Humic-like compound)
ซึ่งประกอบด้ วยสารที่มีคุณลักษณะฟลูออเรสเซนต์คล้ ายฮิวมิคและฟลูวิคและกลุ่มสารประกอบคล้ ายโปรตีน
(Protein-like compound) ได้ แก่สารที่มีคณ
ุ ลักษณะฟลูออเรสเซนต์คล้ าย Tyrosine และ Tryptophan
Figure 3 3D-EEM fluorescence spectrum of water samples from MK2 and MK7 and five EEM regions

according to Chen et al. (2003). Group 1 and 2 are Aromatic protein I and II respectively.
Group 3 is Fulvic acid-like. Group 4 is Soluble microbial byproduct-like. Group 5 is
Humic acid-like.
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การตรวจพบสารที่มีคุณลักษณะฟลูออเรสเซนส์ ในกลุ่มที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็ นสารกลุ่ม simple aromatic
proteins และสารกลุ่ม soluble microbial byproduct-like ในตัวอย่างนา้ ในบริ เวณสถานี MK2 ซึ่งตามรายงาน
การศึกษาของ Chen et al. (2003) และ Hong et al. (2005) ระบุว่ามีการพบสารดังกล่าวในแหล่งนา้ ที่รองรั บ
นา้ เสียที่ ระบายจากแหล่งชุมชนนัน้ สอดคล้ องกับฐานข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปี พ.ศ.
2555 ที่ระบุว่าบริ เวณดังกล่าวมีการใช้ ประโยชน์ ที่ดินส่วนใหญ่เป็ นแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2558) เช่นเดียวกับการพบสารที่มีคณ
ุ ลักษณะฟลูออเรสเซนส์ ในกลุ่มที่ 5 ซึ่งเป็ นสารกลุ่ม Humic
acid-like ในตั ว อย่ า งน า้ ตลอดล าน า้ แม่ ก ลอง ซึ่ ง Hudson et al. (2007) ระบุ ว่ า สารดั ง กล่ า วมี ที่ ม าจาก
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ย์ทงบนพื
ั้
้นดินและแหล่งน ้า สอดคล้ องกับฐานข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่ระบุ
ว่ามีการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในจังหวัดสมุทรสงคราม ร้ อยละ 68.76 และจังหวัดราชบุรี ร้ อยละ 50.80
และยังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุภกิจ และคณะ (2555) ที่ศกึ ษาความผันแปรของสารอินทรี ย์ละลายนา้
และคุณสมบัติฟลูออเรสเซนซ์ ของสารอินทรี ย์ละลายนา้ ในแม่นา้ ท่าจีน และตรวจพบสารที่มีคุณสมบัติ คล้ าย
Humic และ Fulvic ได้ ตลอดลาน ้าท่าจีน อย่างไรก็ตามการตรวจพบสารที่มีคณ
ุ ลักษณะฟลูออเรสเซนส์ในกลุม่ ที่
2 และ 4 ในตัวอย่างน ้าที่เก็บจากสถานี MK7 ซึง่ เป็ นบริ เวณที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม
และมีการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอาจเป็ นผลส่วนหนึ่งมาจากอิทธิ พลของแพลงก์ตอนพืชที่มีอยู่มากใน
บริ เวณนัน้ เนื่องจากผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าพบว่าปริ มาณคลอโรฟิ ลด์ -เอ ในบริ เวณดังกล่าวมีคา่ สูงสุด โดยมี
ค่าเท่ากับ 18.04 ไมโครกรัม/ลิตร (Figure 4) ซึง่ Suksomjit et al. (2009) รายงานว่าแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน ้ามี
บทบาทสาคัญต่อปริ มาณของสารอินทรี ย์ละลายน ้า โดยสามารถตรวจพบสารอินทรี ย์ละลายน ้าในกลุม่ Proteinlike substance ในช่วงที่เกิดการเพิ่มจานวนอย่างรวดเร็ วของแพลงก์ ตอนพืช และอีกส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลมาก
จากการที่ แ บคที เ รี ย ในน า้ ย่ อ ยสลายแพลงก์ ต อนพื ช ที่ ต ายและได้ ผ ลผลิ ต เป็ นสารกลุ่ม soluble microbial
byproduct-like

Figure 4 Chlorophyll a concentration and other water quality parameters of water samples
from MK1- MK12.
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สรุป
ผลการศึกษาในครั ง้ นี ท้ าให้ เข้ าใจมากขึน้ เกี่ยวกับ คุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายนา้ ในแม่นา้ แม่
กลอง โดยสารอินทรี ย์ละลายนา้ ในตัวอย่างที่เก็บจากสถานีต่างๆ มีคณ
ุ ลักษณะใกล้ เคียงกันโดยมีคุณลักษณะ
ฟลูออเรสเซนส์คล้ าย Humic เป็ นองค์ประกอบ ซึง่ มีที่มาจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ย์ทงบนพื
ั้
้นดินและ
แหล่งน ้า ยกเว้ นในบริ เวณสถานี MK2 ที่พบสารที่มีคณ
ุ ลักษณะฟลูออเรสเซนส์คล้ ายสารกลุ่ม simple aromatic
proteins และสารกลุ่ม soluble microbial byproduct-like เป็ นองค์ประกอบซึง่ มีที่มาจากการระบายน ้าเสียจาก
แหล่งชุมชนลงแหล่งน ้า อย่างไรก็ตามการพบสารที่มีคณ
ุ ลักษณะฟลูออเรสเซนส์คล้ ายสารกลุม่ simple aromatic
proteins และสารกลุ่ม soluble microbial byproduct-like เป็ นองค์ประกอบในตัวอย่างน ้าที่เก็บจากสถานี MK7
อาจเป็ นผลมาจากอิทธิพลจากแพลงก์ตอนพืชที่มีอ ยู่มากในบริ เวณนัน้ จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ ว่าการ
ระบายน ้าเสียจากบ้ านเรื อนและแพลงก์ตอนพืชมีบทบาทสาคัญต่อคุณลักษณะของสารอินทรี ย์ละลายน ้าที่พบใน
แม่น ้าแม่กลอง
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นำ้ หมักชีวภำพนำ้ เค็มโดยแบคทีเรี ยทะเล
Effective Microorganism Solution in Sea Water by Marine Bacterium
พัฒนำ ภูลเปี่ ยม*
Pattana POONPIUM*

บทคัดย่ อ
แบคทีเรี ยทะเล 5 สายพันธุ์ คัดเลือกจากดินตะกอนบริ เวณสะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี สามารถ
เจริ ญ ได้ ในสารละลายกากนา้ ตาลที่ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วนโดยนา้ ทะเล ไม่เจริ ญ บนอาหาร TCBS agar
และสามารถย่อยสลายน ้ามันถัว่ เหลืองได้ เมื่อเติมแบคทีเรี ยที่คดั แยกได้ ลงในสารละลายกากน ้าตาลเพื่อทาการ
หมักน ้าชีวภาพ ในช่วงแรกความหนาแน่นของแบคทีเรี ยมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ และเริ่ มคงตัวช่ว งสัปดาห์ที่ 10-19
เท่ากับ 1.74x106-1.81x106 โคโลนีตอ่ มิลลิลิตร พบกรดแลคติกเข้ มข้ นระหว่าง 5-34 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ค่า pH
เท่ากับ 4.7 เมื่อสิ ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 25 ผลิตแก๊ สในช่วงสัปดาห์ที่ 2-12 ของการทดลอง เมื่อเติมน ้าหมัก
ชีวภาพที่ มีอายุการหมัก 9 สัปดาห์ 1 ต่อ 10 ส่วน ลงในอาหาร Yeast extract-peptone broth ที่ เติมนา้ มันถั่ว
เหลือง บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส เขย่าด้ วยความเร็ ว 20 รอบต่อนาที เริ่ มพบการย่อยสลายของนา้ มันถั่วเหลืองที่
เวลา 24 ชัว่ โมง และย่อยละลายหมดใน 11 วันของการทดลอง

ABSTRACT
Selection of the marine bacteria 5 strain from Ang Sila jetty sediment: Chonburi province, That
were grow in molasses solution at salinity of seawater 30 ppt, non-grow on TCBS agar and soybean
oil digestion. When add selective bacteria into molasses solution for effective microorganism solution
production. Bacterial density increased in the Initial phase and steady phase at 10-19 weeks were
1. 74x106-1. 81x106 CFU/mL Lactic acid concentration were 5-34 mg/mL. pH were 4. 7 at end of
treatment in 25 weeks. Gas produced at 2-12 week of treatment. When add the 9 weeks effective
microorganism solution 1/10 to Yeast extract-peptone broth combine with soybean oil. Incubate at 35
ºC and 20 rpm by shaker. Soybean oil were initial digestion at 24 hours and completely digestion in
11 days of treatment.

Key Words: effective microorganism solution, Biofertilizer, Marine bacterium
*
Corresponding author; e-mail address: pattana@buu.ac.th
สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20131
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บทนำ
สภาพระบบนิเวศชายฝั่ งทะเลในปั จจุบนั พบว่ามีสภาพเลื่อมโทรมลงอย่างมาก จากการปนเปื อ้ นของเสีย
จากแหล่งต่างๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณชายฝั่ งทะเล มาตรการควบคุมและป้องกันในด้ านต่างๆ อาจไม่เพียงพอ จาเป็ น
อย่างยิ่งที่ควรจะมีมาตรการหรื อวิธีการเพื่ อฟื ้นฟูระบบนิ เวศบริ เวณชายฝั่ งทะเล วิธีการทางชีวภาพในปั จจุบัน
ได้ รับความนิยมอย่างมากในการนามาใช้ ในการแก้ ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม เนื่องจาก ต้ นทุ นต่า อุปกรณ์ หาได้ ไม่
ยาก วิ ธี การและขั น้ ตอน กระท าได้ ง่ า ยไม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อน น า้ ห มั ก ชี วภ าพ หรื อน า้ EM (Effective
Microorganisms) เป็ นอี ก หนึ่ งวิ ธี ที่ ก าลังได้ รั บ ความนิ ย ม ในการใช้ วัส ดุห รื อ ผลผลิ ต จากธรรมชาติ ใ นการ
แก้ ปัญหามลพิษด้ านสิ่งแวดล้ อม สามารถใช้ เป็ นส่วนประกอบในการผลิตสบู่เหลว นา้ ยาสระผม น ้ายาทาความ
สะอาดพื น้ ผิ ว ห้ อ งน า้ และสุข ภั ณ ฑ์ (ไชยวัฒ น์ , 2550) ลดการใช้ ส ารเคมี ซึ่ง จะตกค้ า งและมี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมในส่วนอื่นต่อไป แต่เนื่ องจากนา้ หมักชี วภาพที่ นิยมใช้ อยู่ในปั จจุบันเป็ นการหมักในสภาวะนา้ จื ด
จุลินทรี ย์สว่ นใหญ่ในน ้าหมักเป็ นกลุม่ ที่เจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาวะน ้าจืด แต่สาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับน ้าทะเล
เช่น การเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ เค็ม การทาความสะอาดพื น้ ผิ วบริ เวณท่าเที ยบเรื อและสะพานปลา เป็ นต้ น อาจไม่
สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจุลินทรี ย์และเอนไซม์ที่ผลิตขึ ้น อาจถูกยั บยังการเจริ
้
ญเติบโตและ
กิจกรรมเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีความเค็ม เมื่อนาไปใช้ ในระบบนิเวศชายฝั่ งทะเลจะมีลกั ษณะเป็ นเพียงอินทรี ย์สาร
ปนเปื อ้ นสู่ธรรมชาติ เป็ นการเพิ่มความสกปรกให้ ระบบนิเวศที่ ต้องทาการต้ องย่อยสลายทิ ้งไปอีกด้ วย แต่ถ้าหาก
เป็ นจุลินทรี ย์กลุม่ ที่สามารถเจริ ญเติบได้ ดีในสภาวะที่มีความเค็ม อาจเป็ นแนวทางในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูสภาวะ
แวดล้ อมชายฝั่ งทะเลได้ เป็ นอย่างดี จุลินทรี ย์และเอนไซม์ สามารถเจริ ญเติบโตและมีประสิทธิ ภาพในการย่อย
สลายของเสียได้ อย่างต่อเนื่องเมื่อสัมผัสกับของเสียที่มีความเค็ม
การศึกษาครัง้ นี ้ มีแนวคิดเพื่อคัดเลือกแบคทีเรี ยทะเลจากน ้าและดินตะกอนบริ เวณชายฝั่ งทะเลในแหล่ง
ที่มีการสะสมของเสียในปริ มาณมาก เช่น สะพานปลา สถานประกอบการ โรงแรม ร้ านอาหาร ชุมชนชายฝั่ งทะเล
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์นา้ เค็ม เลือกชนิด แบคทีเรี ยที่สามารถเจริ ญเติบโตและมีศักยภาพในการย่อยสลายของเสียได้ ดี
โดยใช้ น ้ามันถัว่ เหลืองซึง่ ให้ กนั อยู่ในครัวเรื อนเป็ นตัวแทนของเสีย ไม่ก่อให้ เกิดโรคกับสัตว์น ้า เพื่อใช้ เริ่ มต้ นในการ
ผลิตนา้ หมักชีวภาพในสภาวะความเค็ม และทดสอบความสามารถในการย่อยสลายนา้ มันถั่วเหลืองซึ่งใช้ เป็ น
ตัวแทนของเสียหลักจากครัวเรื อนในสภาวะที่มีความเค็ม เทียบกับน ้าหมักชีวภาพที่หมักในสภาวะนา้ จืด เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการฟื น้ ฟูสภาวะแวดล้ อมชายฝั่ งทะเลต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีกำร
คัดเลือกพืน้ ที่ในกำรเก็บตัวอย่ ำงตะกอนดิน
คัดเลือกบริ เวณที่ทาการเก็บน ้าและดินตะกอนบริ เวณชายฝั่ งทะเลที่มีกิจกรรมหรื อการสะสมของเสียใน
ปริ มาณมาก ได้ แก่ สะพานปลา สถานประกอบการ โรงแรม ร้ านอาหาร ชุมชนชายฝั่ งทะเล ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์น ้าเค็ม
คัดเลือกจุลินทรี ย์ท่ มี ีควำมเหมำะสมในกำรหมักในสภำพนำ้ เค็ม
นาตะกอนดิน 38 กรั ม ใส่ลงในขวดพลาสติกขนาด 380 มิลลิลิ ตร เติมสารละลายกากนา้ ตาลจนได้
ปริ มาตรรวม 380 มิลลิลิตร (เตรี ยมสารละลายกากน ้าตาลปลอดเชือ้ โดยนากากนา้ ตาลเข้ มข้ นเจือจางด้ วยนา้
ทะเลที่ มีค วามเค็ม 30 ส่วนในพัน ส่วน ในอัต ราส่วน 1 ต่อ 20) เขย่ าให้ เข้ ากัน ตรวจนับ ความหนาแน่ น ของ
แบคทีเรี ยบนอาหาร Tryptic Soy agar : TSA (Difco Laboratories, 1997) ปิ ดฝาขวดให้ สนิท บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้อง
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นาน 30 วัน ตรวจนับความหนาแน่นของแบคทีเรี ยบนอาหาร TSA (รอบที่ 1) ใช้ นา้ หมักที่ ตรววจพบการเจริ ญ
ของแบคทีเรี ยเติมลงในสารละลายกากน ้าตาล อัตราส่วน 1 ต่อ 10 (รอบที่ 2) ทาการทดลองเช่นเดียวกับรอบที่ 1
ใช้ นา้ หมักในรอบที่ 2 ที่ตรววจพบการเจริ ญของแบคทีเรี ย เติมลงในสารละลายกากนา้ ตาล อัตราส่วน 1 ต่อ 10
(รอบที่ 3) ทาการทดลองเช่นเดียวกับรอบที่ 1 คัดเลือกโคโลนีที่มีลกั ษณะต่างกันของแบคทีเรี ยที่เจริ ญบนอาหาร
โดยใช้ เข็มเขี่ยแบคทีเรี ยเลี ้ยงบนอาหาร TSA จนได้ เชื ้อแบคทีเรี ยบริ สทุ ธิ์ นาแบคทีเรี ยบริ สทุ ธิ์แต่ละสายพันธุ์ที่คดั
แยกได้ ไปเลี ย้ งบนอาหาร Thiosulfate citrate bile sucrose agar : TCBS agar (Difco Laboratories, 1997;
Merck Laboratory Products Division, 1996) เพื่อคัดแยกเชื ้อวิบริ โอ หากพบการเจริ ญบนอาหาร TCBS agar
จะคัดออกไม่นามาใช้ ในการทดลอง
ทดสอบประสิทธิภำพกำรย่ อยสลำยของเสีย
น าแบคที เรี ย ที่ ได้ เลี ย้ งในอาหาร Yeast extract-peptone broth : YPB (Difco Laboratories, 1997)
เติมน ้าตาลกลูโคสเป็ นแหล่งคาร์ บอน บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส เขย่าด้ วยความเร็ ว 20 รอบต่อนาที นาน 24 ชัว่ โมง
จากนันเติ
้ มลงในอาหาร YPB เติมน ้ามันถัว่ เหลือง ปริ มาตร 200 มิลลิลิตร ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 บ่มที่ 35 องศา
เซลเซี ย ส เขย่ าด้ วยความเร็ ว 20 รอบต่ อนาที สังเกตการเปลี่ ย นแปลงของชัน้ น า้ มัน ถั่วเหลื องทุ ก 24 ชั่ง โมง
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ เติมแบคทีเรี ย คัดเลือกแบคทีเรี ยของชุดทดสอบที่พบการเปลี่ยนแปลงของชัน้
น ้ามันถัว่ เหลืองเพื่อใช้ เริ่ มต้ นในการทาน ้าหมักชีวภาพ
ขัน้ ตอนกำรหมักนำ้ ชีวภำพ
นาแบคที เรี ยที่ ได้ เลี ้ยงในอาหาร YPB เติมนา้ ตาลกลูโคสเป็ นแหล่งคาร์ บอน บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส
เขย่ าด้ วยความเร็ ว 20 รอบต่อนาที นาน 24 ชั่วโมง เติมลงในสารละลายกากน า้ ตาล ปริ ม าตร 1.5 ลิ ต ร ใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 10 บรรจุในขวดจนเกือบเต็ม ปิ ดฝาให้ สนิท ทุก 7 วัน ตรวจวัดปริ มาณแบคทีเรี ย เพื่อตรวจหาช่วง
ที่แบคทีเรี ยมีการเพิ่มจานวนได้ ดีที่ สุด (ช่วงปลายของ log phase) และตรวจวัดปริ มาณกรดแลคติกในนา้ หมัก
ตามวิธีของ Barker and Summerson (1941)
ทดสอบประสิทธิภำพ
ในขัน้ ตอนนี ท้ าควบคู่กับนา้ หมักชีวภาพที่ ทาการหมักในสภาวะนา้ จืด (ชุดควบคุม) โดยใช้ หัวเชือ้ ที่ มี
จาหน่ายตามร้ านเคมีการเกษตรโดยทั่วไปเป็ นหัวเชือ้ โดยใช้ สารละลายกากนา้ ตาลความเข้ มข้ นและสภาวะใน
การหมักเช่นเดียวกับชุดทดสอบแต่ใช้ นา้ จืดเป็ นตัวเจือจาง ตรวจวัดความหนาแน่นของแบคทีเรี ยเพื่อหาช่วงที่มี
ความหนาแน่นสูงสุดเช่นเดียวกับชุดทดสอบ นานา้ หมักชีวภาพทังสองเติ
้
มลงในอาหาร YPB (เตรี ยมด้ วยน ้ามัน
ถัว่ เหลือง) ที่มีความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ทาการสังเกตลักษณะของน ้ามันถัว่ เหลือง ทุก
24 ชัว่ โมง เมื่อสิ ้นสุดการทดลองตรวจวัดความหนาแน่นของแบคทีเรี ยบนอาหาร TSA (ชุดทดสอบเตรี ยมด้ วยน ้า
ทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ชุดควบคุมเตรี ยมด้ วยน ้ากลัน่ )

ผลและวิจำรณ์
เก็บตัวอย่างตะกอนดินจากบริ เวณต่างๆ รวม 16 แหล่ง ได้ แก่ เชิงสะพานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 20 ตัวอย่าง พื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ แก่ ปากคลองตาหรุ ตาบลบางทราย จานวน 30 ตัวอย่าง
ฟาร์ มเลี ้ยงหอยแครงหน้ าตัวจังหวัดชลบุรี จานวน 20 ตัวอย่าง สะพานปลาอ่างศิลา จานวน 20 ตัวอย่าง ฟาร์ ม
เลี ้ยงหอยแมงภู่อ่างศิลา ตาบลอ่างศิลา จานวน 30 ตัวอย่าง แหลมแท่น จานวน 30 ตัวอย่าง สะพานปลาหาด
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วอนนภา จานวน 20 ตัวอย่าง ปากคลองน ้าเหม็น ตาบลแสนสุข จานวน 20 ตัวอย่าง พื ้นที่อาเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี ได้ แก่ ชายฝั่ งทะเลชุมชนบางพระ ตาบลบางพระ จานวน 20 ตัวอย่าง โดยรอบเกาะลอยศรี ราชา จานวน
20 ตัวอย่ าง ป่ าชายเลนชุมชนบ้ านแหลมฉบัง ตาบลแหลมฉบั ง จานวน 20 ตัวอย่ าง พื น้ ที่ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ได้ แก่ โบสถ์ กลางนา้ วัดจิ ตตภาวันวิทยาลัย จานวน 20 ตัวอย่าง ชายฝั่ งพัทยาเหนื อ จานวน 20
ตัวอย่าง ชายฝั่ งพัทยากลาง จานวน 20 ตัวอย่าง ชายฝั่ งพัทยาใต้ จานวน 20 ตัวอย่าง นาจอมเทียน จานวน 20
ตัวอย่าง
คัดเลือกจุลินทรี ย์ท่ มี ีควำมเหมำะสมในกำรหมักในสภำพนำ้ เค็ม
เมื่อหมักตะกอนดินในสารละลายกากนา้ ตาลและต่อนา้ หมักลงสารละลายกากนา้ ตาลจนครบ 3 รอบ
สามารถคัดแยกแบคทีเรี ยจากนา้ หมักที่เตรี ยมจากดินตะกอนบริ เวณแหลมแท่นได้ 4 สายพันธุ์ จากดินตะกอน
บริ เวณสะพานปลาอ่างศิลาได้ 5 สายพันธุ์ จากดินตะกอนบริ เวณป่ าชายเลนปากคลองน ้าเหม็นได้ 6 สายพันธุ์
เมื่อนาแบคที เรี ยที่ คัดแยกได้ เขี่ ยบนอาหาร TCBS agar ปรากฎว่าไม่พบการเจริ ญ บนอาหาร TCBS
agar แสดงให้ เห็นว่าแบคทีเรี ยดังกล่าวไม่ใช่แบคทีเรี ยกลุม่ วิบรี โอซึง่ เป็ นตัวหลักในการเกิดโรคของสัตว์น ้าเค็ม
ทดสอบประสิทธิภำพกำรย่ อยสลำยของเสีย
เมื่อนาแบคทีเรี ยแต่ละตัวที่ได้ ลงเลี ้ยงในอาหาร YPB ที่เติมน ้าตาลกลูโคสและน ้ามันถัว่ เหลืองเป็ นแหล่ง
คาร์ บอน ตามลาดับ เปรี ยบเทียบกับอาหาร YPB (ชุดควบคุม) ที่ไม่เติมแบคทีเรี ย พบว่าในวันที่ 3 ของการทดลอง
ชันน
้ ้ามันถัว่ เหลืองที่เติมแบคทีเรี ยที่แยกจากตะกอนดินบริ เวณสะพานปลาอ่างศิลา 1 สายพันธุ์ ในทังหมด
้
5 สาย
พันธุ์ มีการกระจายตัวเป็ นปุยขาวด้ านล่างของชันน
้ ้ามันพืช มีลกั ษณะฟูมากขึ ้นในวันต่อๆ มา ในวันที่ 7 ของการ
ทดลองเริ่ มสังเกตุเพบชิ ้นของปุยสีขาวเล็กๆ หลุดลอยอยู่ในชันน
้ ้าของอาหารเลื ้ยงเชือ้ ทาให้ มีลกั ษณะขาวขุ่นมาก
ขึ ้นตามลาดับ (Figure 1) ส่วนชุดควบคุมไม่พบการเปลี่ยนแปลงของชันน
้ ้ามันถัว่ เหลือง

Control

Treatment

Figure 1 Soybean oil digestion by marine bacteria.
ขัน้ ตอนกำรหมักนำ้ ชีวภำพ
เมื่อนาแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยสลายน ้ามันถัว่ เหลืองได้ ลงเลี ้ยงในอาหาร YPB เติมน ้าตาลกลูโคสเป็ น
แหล่งคาร์ บอน และเติมลงในสารละลายกากน ้าตาล เมื่อตรวจวัดความหนาแน่นของแบคทีเรี ย ทุก 7 วัน พบว่า
ความหนาแน่นของแบคทีเรี ยมีแนวโน้ มลดลงจนไม่สามารถตรวจพบได้ ในสัปดาห์ที่ 5 ไม่ผลิตแก๊ สในระหว่างหมัก
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อาจเพราะการเจริ ญในสารละลายกากนา้ ตาล ต้ องมีย่อยสลายและผลิตสารต่างๆ ส่งต่อกันระหว่างจุลินทรี ย์ ที่
เจริ ญในน ้าหมัก ซึง่ ปกติในน ้าหมักชีวภาพจะสามารถตรวจพบจุลินทรี ย์หลายชนิดร่ วมกัน ทังแบคที
้
เรี ยและยีสต์
(สิ ทธิ ชัย , 2541) ดังนัน้ จึงพิ จ ารณาหมักสารละลายกากนา้ ตาลโดยใช้ แบคที เรี ย ที่ ย่อยสลายน า้ มัน ถั่วเหลือง
ร่ วมกับแบคทีเรี ยอื่นที่คดั เลือกได้ จากตะกอนดินแหล่งเดียวกันเป็ นหัวเชื ้อเติมลงในสารละลายกากน ้าตาล พบว่า
ความหนาแน่นของแบคที เรี ยมีแนวโน้ ม เพิ่มสูงขึน้ ตลอดช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์ ของการหมัก เริ่ มคงตัวจาก
สัป ดาห์ ที่ 10-19 ของการหมัก ในช่ ว ง 1.74x106-1.81x106 โคโลนี ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สัป ดาห์ ที่ 20-25 เริ่ ม ลดลง
ตามลาดับ (figure 2) ค่า pH ของน า้ หมักลดลงอย่ างต่อเนื่ องตลอดช่วง 16 สัป ดาห์ แรกของการหมักเท่ ากับ
3.2±0.02 จากนันเพิ
้ ่มสูงขึ ้นจนสิ ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 25 เท่ากับ 4.7±0.01 ตรวจพบปริ มาณกรดแลคติก
ในน ้าหมักเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงตลอดช่วงการทดลอง ระหว่าง 5 ถึง 3.4 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (figure 3) มีแนวโน้ ม
้ า pH มีแนวโน้ มกลับสูงขึ ้นจนสิ ้นสุดการ
เพิ่มขึ ้นสัมพันธ์ กบั ค่า pH ที่ลดลงในช่วง 16 สัปดาห์แรก หลังจากนันค่
ทดลองในสัปดาห์ที่ 25 ขณะที่ปริ มาณกรดแลคติกยังเพิ่มขึ ้น อาจเป็ นเพราะในการหมักจะมีการผลิตสารประกอบ
และกรดตัวอื่นด้ วย เช่น ฟี นอลิก กรดอินทรี ย์ และแอลกอฮอล (สมหมาย, 2551) ค่า pH มีค่าลดลงในช่วง 16
สัปดาห์แรกจึงเป็ นผลจากกรดโดยรวมในน ้าหมัก หลังจากนันถึ
้ งจะมีการสะสมกรดแลคติกเพิ่มขึ ้นในน ้าหมัก แต่
กรดอินทรี ย์ตวั อื่นมีการเปลี่ยนรู ปไปเป็ นแอลกอฮอร์ หรื อสารอื่นโดยแบคทีเรี ยที่เจริ ญร่ วมกันในนา้ หมัก (พิมพร,
2557) ทาให้ ปริ มาณกรดโดยรวมลดลงจึงทาให้ คา่ pH ของน ้าหมักมีแนวโน้ มกลับสูงขึ ้น
2.00

Marine bacterial density (x1000000 cfu/mL)
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Figure 2 Marine bacterial density of Effective Microorganism Solution
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Figure 3 pH and Lactic acid of Effective Microorganism Solution
ทดสอบประสิทธิภำพของนำ้ หมักชีวภำพ
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการย่อยสลายน ้ามันถัว่ เหลืองในสภาวะที่มีความเค็มของนา้ หมัก
ชีวภาพที่อายุการหมัก 9 สัปดาห์ (ชุดทดสอบ) และชุดควบคุม คือ น ้าหมักชีวภาพที่หมักในสภาพน ้าจืดที่อายุการ
หมัก 3 สัปดาห์ ในอาหาร YPB พบว่าชัน้ นา้ มันถั่วเหลืองของชุดทดสอบเริ่ มมีการกระจายตัวเป็ นปุยสีขาวเมื่อ
ครบ 24 ชั่วโมง และละลายปนกับชัน้ นา้ หมดภายใน 11 วัน มีความหนาแน่นของแบคทีเรี ยในช่วง 1.25x104 –
1.55x105 โคโลนีต่อมิลลิลิตร และพบว่าสีขาวขุ่นของอาหารลดลงอย่างเห็นได้ ชดั เมื่อทิ ้งไว้ นาน 30 วัน ส่วนชุด
ของน ้าหมักชีวภาพน ้าจืดพบการกระจายตัวด้ านล่างของชันน
้ ้ามันถัว่ เหลืองที่เวลา 24 ชัว่ โมงเช่นกัน แต่เป็ นเพียง
ชันสี
้ ขาวบางๆ เท่านัน้ จากนันไม่
้ พบการเปลี่ยนแปลงและกระจายตัวปนในชันน
้ ้า เมื่อสิ ้นสุดการทดลองไม่พบการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ

สรุป
แบคที เรี ย ทะเลที่ คัดเลื อกได้ จ ากตะกอนดิน บริ เวณสะพานปลาอ่างศิล าสามารถเจริ ญ เติบ โตได้ ใน
สารละลายกากน ้าตาลและมีศกั ยภาพในการย่อยสลายน ้ามันถัว่ เหลือง มีความเหมาะสมในการใช้ เริ่ มต้ นหมักน ้า
ชี ว ภาพในสภาวะความเค็ ม ร่ วมกับ แบคที เรี ย ตัวอื่ น ที่ คั ด เลื อกได้ จ ากแหล่ งเดี ย วกัน น า้ หมัก ชี วภาพที่ ได้ มี
ประสิทธิภาพการย่อยสลายนา้ มันถั่วเหลืองซึ่งใช้ เป็ นตัวแทนของเสียได้ เป็ นอย่างดี หากนาไปใช้ งานจริ งน่าจะ
สามารถย่อยสลายของเสียซึง่ มีโครงสร้ างที่ใกล้ เคียงกันได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากของเสียจากครัวเรื อน
ส่วนใหญ่จะมีส่วนของน ้ามันและไขมันปะปนออกมาด้ วย ความคงทนของแบคทีเรี ยในน ้าหมักมากกว่าแบคทีเรี ย
ในน ้าหมักชีวภาพที่หมักในสภาวะน ้าจืดเมื่อนาไปใช้ ในกิจกรรมหรื อสภาวะที่มีความเค็ม
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ประสิทธิภาพของระบบจุลินทรี ย์ยดึ เกาะโดยใช้ เปลือกหอยนางรมเป็ นตัวกลาง
ในการบาบัดนา้ เสียชุมชน
Efficiency of Attached - Growth System using Oyster Shell as Media for Domestic Wastewater
ปั ณณวัฒน์ สุขประเสริฐ ภาคิณ วันชัยชนะ เอกวิริยะ ชุมภู เอมอร ประจวบมอญ และ รตีวรรณ สุวฒ
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Ratiwun Suwattanamala*

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบาบัดบีโอดีและของแข็งแขวนลอยในน ้าเสียชุมชนด้ วย
ระบบจุลินทรี ย์ยดึ เกาะที่มีเปลือกหอยนางรมเป็ นตัวกลาง โดยมีอตั ราภาระสารอินทรี ย์บรรทุกแปรเปลี่ยน การทดลอง
ครัง้ นี ้เป็ นการทดลองระดับห้ องปฏิบตั ิการ แบ่งเป็ น 3 ชุดตามอัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก ได้ แก่ 0.50 กก.บีโอดี/ม3/
วัน 0.75 กก.บีโอดี/ม3/วัน และ 1.00 กก.บีโอดี/ม3/วัน น ้าเสียที่ป้อนเข้ าถังปฏิกิริยาเป็ นน ้าเสียชุมชนความเข้ มข้ นต่า มี
ค่าพีเอช 7.01-7.34 บีโอดี 102.00 -144.30 มก./ล.และของแข็งแขวนลอย 23.33 - 66.67 มก./ล. ผลการทดลองพบว่า
ประสิทธิภาพการบาบัดบีโอดีเฉลี่ย 86.72 + 2.42 % 85.15 + 3.06 % และ 79.78 + 4.04 % ประสิทธิภาพการบาบัด
ของแข็งแขวนลอยเฉลี่ย 80.13 + 8.08 % 67.03 + 8.74 % และ 46.04 + 14.85 % เมื่ออัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก
มีคา่ 0.50 กก.บีโอดี/ม3/วัน 0.75 กก.บีโอดี/ม3/วัน และ 1กก.บีโอดี/ม3/วัน ตามลาดับ จากการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่าเปลือก
หอยนางรมสามารถนามาใช้ เป็ นตัวกลางในระบบจุลินทรี ย์ยดึ เกาะ เพื่อบาบัดน ้าเสียที่มีสารอินทรี ย์เป็ นองค์ประกอบ
ได้ อัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุกที่เหมาะสมคือ 0.50 กก.บีโอดี/ม3/วัน และ0.75 กก.บีโอดี/ม3/วัน
ABSTRACT
The objective of this study was to access the efficiency of BOD and SS removal from domestic
wastewater by attached growth system using oyster shell as media through the variable organic loading rates.
The lab - scale experiment was performed at 3 different organic loading rates at 0.50, 0.75, and 1.00 kg
BOD/m3/d. Low strength domestic wastewater was fed into the reactor. Range of pH , BOD,SS in the influent
was 7.01-7.34 , 102.0 -144.3 mg/l, and 23.33 - 66.67 mg/l, respectively. The results showed that BOD
removal of 86.72 + 2.42 %, 85.15 + 3.06 %,and 79.78 + 4.04 %, while the SS removal of 80.13 + 8.08
%,67.03 + 8.74 % , and 46.04 + 14.85 % when organic loading rate was at 0.5, 0.75, and1 kg BOD/m3/d,
respectively. This study suggests that oyster shell could be used as media of attached growth system for
treating organic wastewater. The recommended organic loading rates were at 0.50 and 0.75 kg BOD/m3/d.
Key Words: wastewater, treatment, attached growth, oyster shell
* Corresponding author; e-mail address: ratiwun@buu.ac.th
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คานา
การบาบัดน ้าเสียชุมชนนิยมใช้ ระบบบาบัดแบบชีวภาพ
เนื่องจากในน ้าเสียชุมชนมีสารอินทรี ย์เป็ น
องค์ประกอบสาคัญ (Metcalf and Eddy, 1981) จุลินทรี ย์สามารถย่อยสลายได้ ระบบบาบัดน ้าเสียแบบจุลินทรี ย์
ยึดเกาะ (attached growth system) เป็ นระบบหนึง่ ที่ได้ รับความสนใจในปั จจุบนั มีประสิทธิภาพในการบาบัด
สารอินทรี ย์สงู มีความยืดหยุ่นและประหยัดพื ้นที่ ดูแลและบารุ งรักษาง่าย (เกรี ยงศักดิ์ 2547; Qiu et al., 2007)
โดยเฉพาะระบบจุลินทรี ย์ยดึ เกาะชนิดตัวกลางจมน ้า (submerged attached growth system) จะมีปริ มาณชีวมวล
(biomass) สูงกว่าระบบจุลินทรี ย์แขวนลอย (suspended growth system) และระบบจุลินทรี ย์ยดึ เกาะชนิดอื่นๆ
(Pedro and Dobie, 2006) จึงสร้ างถังปฏิกิริยาให้ มีขนาดเล็กลงได้ สาหรับวัสดุที่นามาใช้ เป็ นตัวกลางให้ จลุ ินทรี ย์
ยึดเกาะ ควรทาจากวัสดุที่คงทน ย่อยสลายยาก ไม่เป็ นพิษต่อจุลินทรี ย์ เปลือกหอยนางรมเป็ นวัสดุธรรมชาติที่มี
ลักษณะเหมาะต่อการนามาใช้ เป็ นตัวกลาง มีความพรุ นสูงและพื ้นผิวจาเพาะมาก (Luo et al., 2013) พื ้นผิวขรุ ขระ
เหมาะต่อการยึดเกาะของจุลินทรี ย์ น ้าหนักเบา รูปร่ างไม่แน่นอน เมื่อนามาจัดวางลงในถังปฏิกิริยาของระบบบาบัด
จึงมีช่องว่าง (void volume)มาก ซึง่ จะช่วยป้องกันการอุดตันในระบบ ขณะนี ้การนาเปลือกหอยนางรมมาใช้
ประโยชน์ยงั มีน้อย มักพบเห็นทิ ้งอยู่ทวั่ ไปในพื ้นที่ทาฟาร์ มหอยนางรม ก่อปั ญหาเหตุราคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
เมื่อนาไปฝั งกลบจะกินพื ้นที่ในหลุมฝั งกลบขยะ งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบาบัดน ้าเสีย
ชุมชนด้ วยระบบจุลินทรี ย์ยดึ เกาะที่มีเปลือกหอยนางรมเป็ นตัวกลาง เพื่อเป็ นแนวทางในการนาเปลือกหอยนางรมมา
ใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ระบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา
ระบบบาบัดน ้าเสียจาลองระดับห้ องปฏิบตั ิการ ประกอบด้ วย ถังกักเก็บน ้าเสีย (sump tank) ความจุ 100
ลิตร ถังรวบรวมน ้าเสีย (storage tank) ความจุ 40 ลิตร เพื่อกระจายน ้าเสียเข้ าถังปฏิกิริยา ทัง้ 3 ชุด ถังปฏิกิริยา
(reactor) มีขนาดความจุของการทางานจริ ง (working volume) 5 ลิตร และถังตกตะกอน (sedimentation tank)
ความจุ 2 ลิตร ดังแสดงใน Figure 1 ภายในถังปฏิกิริยาบรรจุตวั กลางเปลือกหอยนางรมปากจีบที่ผ่านการ
เพาะเลี ้ยงฟิ ล์มจุลินทรี ย์แล้ ว ปริ มาตรตัวกลาง 4.7 ลิตร ปริ มาตรช่องว่าง (void volume) 6 % ตัวกลางจมอยู่ใต้ น ้า
ดังแสดงใน Figure 2 เติมอากาศผ่านหัวจ่ายอากาศชนิดหัวทราย ควบคุมให้ ถงั ปฏิกิริยามีออกซิเจนละลาย
ประมาณ 2 มก./ล. เพื่อให้ มีออกซิเจนเพียงพอสาหรับการย่อยสลายสารอินทรี ย์ (เกรี ยงศักดิ์, 2547) น ้าทิ ้งจากถัง
ปฏิกิริยาไหลสูถ่ งั ตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน ้าทิ ้ง ไม่มีการหมุนเวียนกลับเข้ าระบบ รายละเอียดของถัง
ปฏิกิริยาบรรจุตวั กลาง
ดังแสดงใน Table1 ตัวกลางที่ใช้ ในการทดลอง คือ เปลือกหอยนางรมปากจีบ
(Saccostrea commercialis) ซึง่ เป็ นหอยนางรมขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร คัดเลือกให้ มขี นาด
ใกล้ เคียงกัน ล้ างทาความสะอาดและแช่น ้าจนความเค็มลดลงเป็ น 0 มก./ล. อบแห้ งเพื่อฆ่าเชื ้อ ก่อนนาไป
เพาะเลี ้ยงฟิ ล์มจุลินทรี ย์ตอ่ ไป โดยทาการทดลอง 3 ซ ้า
การเพาะเลีย้ งฟิ ล์ มจุลินทรี ย์
นาตะกอนจุลินทรี ย์จากระบบบาบัดน ้าเสียแบบติดกับที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มา
เป็ นหัวเชื ้อ โดยทาการเพาะเลี ้ยงในถังน ้าเสียที่มีการเติมอากาศตลอดเวลา แช่เปลือกหอยนางรมที่ผ่านการเตรี ยม
มาแล้ วลงในถังน ้าเสีย เปลี่ยนถ่ายน ้าเสียใหม่ทกุ วัน โดยใช้ น ้าเสียจากอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาป้อนเข้ า
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ถัง เพาะเลี ้ยงจนกว่าจะสังเกตเห็นฟิ ล์มจุลินทรี ย์เกาะบนตัวกลาง ใช้ เวลาประมาณ 12 วัน ทาการเพาะเลี ้ยงต่อไป
จนเข้ าสูส่ ภาวะคงตัว (steady state) จึงนามาใช้ เป็ นตัวกลางในการทดลอง
นา้ เสียที่ใช้ ทดลอง
ใช้ น ้าเสียชุมชน เก็บรวบรวมจากบ่อพักน ้าเสียคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรองผ่าน
ตะแกรง ขนาดช่องตะแกรง 0.3 ซม. เพื่อกาจัดเศษผงสิ่งสกปรกที่อาจอุดตันระบบ แบ่งตัวอย่างน ้าเพื่อส่งวิเคราะห์
พีเอช บีโอดี ซีโอดีและของแข็งแขวนลอย เพื่อหาลักษณะสมบัติน ้าเสียก่อนทดลอง
การเดินระบบ
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการทดลองระดับห้ องปฏิบตั ิการ (lab scale)แบ่งการทดลองเป็ น 3 ชุด ได้ แก่
ชุดที่ 1 อัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก 0.5 กก.บีโอดี/ม.3/วัน
ชุดที่ 2 อัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก 0.75 กก.บีโอดี/ม.3/วัน
ชุดที่ 3 อัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก 1 กก.บีโอดี/ม.3/วัน
ป้อนน ้าเสียเข้ าระบบโดยปรับอัตราการไหลตามอัตราส่วนของบีโอดี ดังนันเพื
้ ่อความรวดเร็ วในการนาข้ อมูลมาใช้
ปรับอัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก ขันตอนนี
้
้จึงใช้ การประมาณค่าบีโอดีจากค่าซีโอดีที่วิเคราะห์ได้ เก็บตัวอย่างน ้า
ก่อนและหลังการบาบัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ เมือ่ สิ ้นสุดการทดลองทาการวิเคราะห์น ้าหนักแห้ งของ
จุลินทรี ย์ยดึ เกาะที่เกิดบนตัวกลาง วิเคราะห์ในรู ปของMixed liquor suspended solid;MLSS (อรุ ณวรรณ และนุ
กูล, 2538)
วิธีวิเคราะห์ คุณภาพนา้
ตรวจวัดพีเอชด้ วย pH meter (Handy lab pH11/set, SCHOTT ,Germany) ออกซิเจนละลายด้ วย DO
meter (Handy lab OX12/set, SCHOTT ,Germany) วิ เคราะห์ บี โ อดี ซี โ อดี แ ละของแข็ ง แขวนลอยตามวิ ธี
มาตรฐาน การวิ เ ค ราะห์ น า้ แล ะน า้ เสี ย ใน Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (APHA, 2005)
Table1 Characteristics of media tank.
Parameters

characteristics

Media size (cm)

6

Fluid volume (l)

5

Media volume (l)

4.7

Void volume %

6
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Figure 1 Experimental aerobic submerged attached growth system ; (1): sump tank; (2):pump;
(3):storage tank; (4):valve; (5):reactor; (6):media;(7): air pump(8):sedimentation tank; (9):valve
of sludge drain; (10):effluent sump tank ;(11):screen.

Figure 2 Photograph of oyster shell media.

ผลและวิจารณ์
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสียที่ใช้ ในการทดลอง
น า้ เสี ย ที่ ใช้ ในการทดลองเป็ นน า้ เสี ย จริ ง จัด เป็ นน า้ เสี ย ชุม ชนความเข้ ม ข้ น ต่า (Metcalf and Eddy,
1981) สามารถย่อยสลายได้ ด้วยกระบวนการทางชีวภาพแบบใช้ อากาศ ลักษณะสมบัติของน ้าเสียแสดงในTable
2 มี ค่ า พี เอช 7.01-7.34 ซึ่งอยู่ ใ นช่ ว ง 6.50-7.50 จึ งเหมาะต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย์ โดยเฉพาะกลุ่ ม
แบคทีเรี ยที่มีบทบาทสาคัญในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ (David and Bela, 2000) ก่อนนามาทดลองได้ กรองผ่าน
ตะแกรง เพื่อดักเศษขยะต่างๆ ออกไป เพื่อป้องกันการสิ่งสกปรกอุดตันในชันตั
้ วกลางและป้องกันการเกิดแรงเฉือน
ซึง่ อาจทาให้ ฟิล์มจุลินทรี ย์หลุดลอกจากผิวตัวกลางได้ (เกรี ยงศักดิ์, 2547)
ประสิทธิภาพการบาบัดบีโอดี
ผลการศึกษาพบว่า ที่อตั ราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก 0.50 กก.บีโอดี/ม3/วัน 0.75 กก.บีโอดี/ม3/วัน และ 1.00
กก.บีโอดี/ม.3/วัน คุณภาพน ้าทิ ้งหลังการบาบัดมีคา่ บีโอดีเฉลี่ย 16.27±3.26 มก./ล.19.32±3.60 มก./ล.และ
24.58±4.28 มก./ล.คิดเป็ นประสิทธิภาพการบาบัดบีโอดี 86.72±2.42%, 84.15±3.06% และ 79.78±4.04%
ตามลาดับ ดังแสดงใน Table 3
ประสิทธิภาพการบาบัดของแข็งแขวนลอย
ผลการศึกษาพบว่า ที่อตั ราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก 0.50 กก.บีโอดี/ม3/วัน 0.75 กก.บีโอดี/ม3/วัน และ 1.00
กก.บีโอดี/ม.3/วัน คุณภาพน ้าทิ ้งหลังการบาบัดมีคา่ ของแข็งแขวนลอยเฉลี่ย 8.50±5.41 มก./ล.13.67±5.97 มก./ล.
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และ 21.72±7.47 มก./ล.คิดเป็ นประสิทธิภาพการบาบัดของแข็งแขวนลอย 80.13 + 8.08%, 67.03 + 8.74 % และ
46.04 + 14.85% ตามลาดับ ดังแสดงใน Table 4
ค่ าพีเอชหลังการบาบัด
ผลการศึกษาพบว่า ที่อตั ราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก 0.5 กก.บีโอดี/ม3/วัน 0.75 กก.บีโอดี/ม3/วัน และ 1.00
กก.บีโอดี/ม3/วัน คุณภาพน ้าทิ ้งหลังการบาบัดมีคา่ พีเอชเฉลี่ย 7.41±0.15 7.39±0.21 และ 7.46±0.12 ตามลาดับ
ดังแสดงในTable 5 จากผลการทดลองพบว่าค่าพีเอชของน ้าทิ ้งภายหลังการบาบัดทุกชุดการทดลอง มีแนวโน้ ม
เพิ่มสูงขึ ้น อันเป็ นผลมาจากเปลือกหอยนางรมมีสว่ นประกอบของหินปูน 86.68 % (ศศิพนั ธุ์ และคณะ, 2541) จึง
ค่อยๆปลดปล่อยแคลเซียมคาร์ บอเนต (CaCO3) สูร่ ะบบ (Liu et al., 2010) อย่างไรก็ตามค่าพีเอชภายหลังการ
บาบัดยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของจุลินทรี ย์ (สมพงษ์ , 2552)
ปริมาณฟิ ล์ มจุลินทรี ย์ในระบบ
ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง ได้ ทาการวิเคราะห์ปริ มาณ MLSS จากผิวของตัวกลาง ผลการศึกษาพบว่าที่
อัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก 0.50 กก.บีโอดี/ม3/วัน 0.75 กก.บีโอดี/ม3/วัน และ 1.00 กก.บีโอดี/ม3/วัน มีปริ มาณ
จุลินทรี ย์ยดึ เกาะที่เกิดบนตัวกลาง 6,260.00 มก./ล. 6,177.78 มก./ล.และ 4,129.03 มก./ล.ตามลาดับ บ่งชี ้ว่า
ระบบมีคา่ MLSS ค่อนข้ างสูง ทาให้ สามารถลดระยะเวลาเก็บกักของน ้าเสียในถังปฏิกิริยาลงได้ ดังนันจึ
้ งใช้ ขนาด
ถังที่เล็กลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบบาบัดแบบจุลินทรี ย์แขวนลอย (Pedro and Dobie, 2006) นอกจากนี ้ผล
การศึกษายังพบว่า ปริ มาณ MLSS มีคา่ น้ อยลงเมื่ออัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุกเพิ่มขึ ้น โดยทัว่ ไปแล้ วเมื่อมี
ปริ มาณสารอินทรี ย์เข้ าสูร่ ะบบมากขึ ้น จุลินทรี ย์จะมีการเติบโตได้ อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะกลุม่ heterotrophic
bacteria (Tran et al., 2007) แต่จากการทดลองกับพบแนวโน้ มตรงกันข้ าม อธิบายได้ วา่ เมื่อมีการป้อนน ้าเสียเข้ า
ระบบด้ วยอัตราการไหลที่สงู ขึ ้น ทาให้ เกิดแรงเฉือนระหว่างของเหลวกับฟิ ล์มจุลินทรี ย์ ส่งผลให้ จลุ ินทรี ย์หลุดลอก
ออกมา จึงเกิดฟิ ล์มจุลินทรี ย์ยดึ เกาะบนตัวกลางลดลง สาหรับปริ มาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ ้นทุกชุดการทดลองมี
ปริ มาณน้ อย และไม่พบปั ญหาการอุดตันของระบบ
Table 2 Characteristics of influent wastewater.
Parameter

Average value

Range

7.16 + 0.10

7.01 - 7.34

BOD (mg/l)

122.99 +14.23

101.95-144.29

SS (mg/l)

41.00 + 11.66

23.33-66.67

pH

Table 3 Results of BOD removal.
organic loading rate

Influent BOD

Effluent BOD

(mg/l)

(mg/l)
16.27±3.26

0.50 kg BOD/m3/d
0.75 kg BOD/m3/d

122.99±14.23

1.00 kg BOD/m3/d
1150

% BOD removal

19.32±3.60

86.72 +2.42
84.15 +3.06

24.58±4.28

79.78 + 4.04
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Table 4 Results of SS removal.
organic loading rate

Influent SS

Effluent SS

(mg/l)

(mg/l)

80.13 + 8.08

41.00±11.66

8.50±5.41
13.67±5.97
21.72±7.47

46.04 + 14.85

0.50 kg BOD/m3/d
0.75 kg BOD/m3/d
1.00 kg BOD/m3/d

% SS removal

67.03 + 8.74

Table 5 Comparison of pH value in the influent and the effluent.
organic loading rate

Influent p H

0.50 kg BOD/m3/d

Effluent p H
7.41±0.15

7.16 ± 0.10

0.75 kg BOD/m3/d
1.00 kg BOD/m3/d

7.39±0.21
7.46±0.12

ผลกระทบของอัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก
ผลการทดลองพบว่าเมื่ออัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุกเพิ่มขึ ้น ประสิทธิภาพการบาบัดบีโอดีและของแข็ง
แขวนลอยลดลง ดังแสดงใน Figure3 และ Figure 4 เนื่ องจากการเพิ่ ม อัตราภาระสารอิน ทรี ย์ บ รรทุก ท าให้ มี
ปริ มาณสารอินทรี ย์ในระบบเพิ่มขึ ้นซึง่ จุลินทรี ย์ต้องใช้ เวลาในการย่อยสลายเพิ่มขึ ้น (สันทัด, 2552) แต่การในการ
ทดลองครั ง้ นี ้ เพิ่ มอัตราภาระสารอินทรี ย์บรรทุก โดยการป้อนนา้ เสียเข้ าระบบด้ วยอัตราการไหลที่สูงขึ น้ ส่งผลให้
ระยะเวลาเก็บกักของนา้ เสียในถังปฏิกิริยาลดต่าลง จุลินทรี ย์มีเวลาย่อยสลายสารอินทรี ย์ในนา้ เสียน้ อยลง และ
อัต ราการไหลที่ เร็ ว ขึ น้ ท าให้ เกิ ด แรงเฉื อ น ชะฟิ ล์ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ห ลุ ด ลอกออกมา ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพน า้ ทิ ง้ และ
ประสิทธิภาพการบาบัด

Figure 3 Effect of organic loading rates on BOD removal.
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Figure 4 Effect of organic loading rates on SS removal.
สรุ ป
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บีโอดี/ม3/วัน คุณภาพน ้าทิ ้งมีค่าบีโอดี 16.27±3.26 มก./ล.และ 19.32±3.60 มก./ล.คิดเป็ นประสิทธิภาพการบาบัด
86.72±2.42% และ 84.15±3.06 % ตามลาดับ น ้าทิ ้งมีคา่ ของแข็งแขวนลอย 8.50±5.41มก./ล.และ 13.67±5.97
มก./ล.คิดเป็ นประสิทธิภาพการบาบัด 80.13±8.08 % และ 67.03±8.74% ตามลาดับ ค่าพีเอชของน ้าทิ ้งภายหลัง
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คาร์ บอเนตออกมา เปลือกหอยนางรมมีพื ้นผิวขรุ ขระทาให้ มีปริ มาณจุลินทรี ย์ยดึ เกาะบนตัวกลางค่อนข้ างมาก อีก
ทังเปลื
้ อกหอยนางรมมีรูปร่ างไม่แน่นอน เมื่อมาจัดวางลงในระบบจึงเกิดช่องว่าง ทาให้ ไม่พบปั ญหาการอุดตันใน
ระหว่างการทดลอง เปลือกหอยนางรมสามารถนามาใช้ เป็ นตัวกลางในระบบจุลินทรี ย์ยดึ เกาะได้ ดี มีน ้าหนักเบา
และคงทน ก่อนนามาใช้ ต้องทาความสะอาดและแช่น ้าให้ ความเค็มลดลง น ้าเสียที่ป้อนเข้ าระบบควรผ่านตะแกรง
เพื่อดักเศษสิ่งสกปรกที่อาจทาให้ ระบบอุดตัน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุน เครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์และสารเคมีจากภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เอกสารอ้ างอิง
เกรี ยงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. 2547. วิศวกรรมการกาจัดนา้ เสีย เล่ มที่ 5.พิมพ์ครัง้ ที่1.เอสอาร์ พริ น้ ติ ้งแมสโปรดักส์,
กรุ งเทพฯ.
. 2550. วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม. พิมพ์ครัง้ ที่4. สยามสเตชัน่ เนอรี่ ซพั พลายส์,กรุ งเทพฯ.
ศศิพนั ธุ์ ณ สงขลา,อุษณีย์ สันตติวงศ์ไชย, สุรพงษ์ พิมพ์จนั ทร์ , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย และสมพร จองคา. 2541.
การวิเคราะห์ธาตุในเปลือกหอยโดยวิธีนิวเคลียร์ ,น.581-589 ใน รายงานการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั ง้ ที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ. 2552. กระบวนการบาบัดเสียทางชีวภาพ.พิมพ์ครัง้ ที่1.สยามสเตชัน่ เนอรี่ ซพั
พลายส์,กรุ งเทพฯ

1152

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์. 2542. ประสิทธิภาพการบาบัดน ้าเสียในระบบเลี ้ยงตะกอนเร่ งแบบกะ. วารสาร
เทคโนโลยีสุรนารี 6: 11-21.
อรุ ณวรรณ หวังกอบเกียรติ และ นุกลู อินทระสังขา. 2538. การบาบัดน ้าทิ ้งแป้งมันสาปะหลัง โดยใช้ ตวั กลางต่าง
ชนิดกัน ในระบบฟิ กส์เบคแอเรชัน,น.538-548 ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั ง้ ที่ 33 (สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
เกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
American Public Health Association ( APHA). 2005. Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. 21st ed., American Public Health Association, Washington DC.
David, H., F. L. and G. L. Bela. 2000. Wastewater Treatment. CRC Press LLC., Boca Raton.
Metcalf and Eddy. 1981. Wastewater Engineering 3rd ed. McGraw-Hill.Inc., Singapore.
Liu, Y., X. Yang TO, D.X. Yuan and X.Y. Wu. 2010. Study of municipal wastewater treatment with oyster
shell as biological aerated filter medium. Desalination 254 : 149-153.
Luo H., G. Huang, X.Fu, X. Liu, D. Zheng, J. Peng, K. Zhang, B. Huang, L. Fan, F. Chen and S. Xiubo.
2013. Waste oyster shell as a kind of active filler to treat the combined wastewater at an
estuary. Journal of Environmental Sciences 25(10) : 2047-2055.
Pedro, P.B. and W.K. Dobie. 2006. A submerged attached growth bioreactor for decentralized
wastewater treatment. WEF TEC 06 : 4608-4615.
Qiu, L. ,J. Ma and Zhang. 2007. Characteristics and utilization of biologically aerated filter
backwashed sludge. Desalination 208 : 73-80.
Tran , H.T., D.H. Kim, Y.H. Jia, S.J. Oh and D.H. Ahn. 2007. A study on start up operation of fixed bed
biofilm sequencing batch reactor (FbSBR) for piggery wastewater treatment. J.Ind.Eng.Chem
13(6) : 985-991.

1153

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

บทบาทของพืน้ ที่สีเขียวบริเวณริมถนนกับปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
The Role of Roadside Green Area and Fine Particulate Matter
ศิรภัสร์ โคตรสีวงษ์ * สุดารัตน์ ทรัพย์สนิ ชัย ศศิธร แม้ นวิลยั รตีวรรณ สุวฒ
ั นมาลา และ เอมอร ประจวบมอญ
Sirapat Khodseewong*, Sudarat Suapsinchai, Sasithon Maenvilai, Ratiwun Suwattanamala and
Aimorn Prachuabmorn

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในพื ้นที่สีเขียว
บริ เวณริ มถนน เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี พื ้นที่การศึกษาได้ แก่ บริ เวณถนนลงหาดบางแสน และ
บริ เวณถนนสุขมุ วิท การเก็บตัวอย่างในแต่ละพื ้นที่ แบ่งเป็ น 3 พื ้นที่ย่อย ได้ แก่บริ เวณไม่มีต้นไม้ เป็ นจุดควบคุม
บริ เวณที่มีพื ้นที่สีเขียวประมาณร้ อยละ 20 และมากกว่าร้ อยละ 30 ของพื ้นที่ผิวถนน เก็บตัวอย่างในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบว่าบริ เวณถนนลงหาดบางแสนการจราจรมีจานวนรถ 2,647 คันต่อ 24 ชม. ปริ มาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กมีคา่ 279 ถึง 847 มคก./ม.3 จุดเก็บตัวอย่างบริ เวณที่มีพื ้นที่สีเขียวร้ อยละ 23 และ 34 มีปริ มาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กมีคา่ ต่ากว่าจุดควบคุมร้ อยละ 33 และ 67 ตามลาดับ บริ เวณถนนสุขมุ วิทการจราจร มีจานวนรถ
3,175 คันต่อ 24 ชม.ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กมีคา่ 842.5 ถึง 1,963.5 มคก./ม.3 จุดเก็บตัวอย่างบริ เวณที่มีพื ้นที่สี
เขียวร้ อยละ 21 และ 32 ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กมีคา่ ต่ากว่าจุดควบคุมร้ อยละ 14 และ 57 ตามลาดับ ดังนันจึ
้ ง
สรุ ปได้ วา่ พื ้นที่สีเขียวช่วยลดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กได้ โดยเฉพาะเมื่อพื ้นที่มากกว่าร้ อยละ 30 ของพื ้นผิวถนน
ABSTRACT
This study aimed to investigate the PM 2.5 concentrations in green area at roadside located in
Saensuk municipality, Muang district, Chonburi province. Sampling location were set at Longhard
Bangsaen road and Sukhumvit road. Each sampling was performed in the same area, where 3
subsamples were taken from area without trees as control, approximately 20% of green area and more
than 30 % of green area of road area. Air sampling was conducted in August 2015. The results showed
that Longhard Bangsaen road had a traffic load of 2,647 vehicles/24 hours. The PM 2.5 concentrations
ranged from 279 to 847 g/m3. Fine particulates collected from the 23% and the 34% of green area
exhibited lower concentration than the control by 33% and 67 % respectively. The traffic density of
Sukhumvit road was 3,175 vehicles/24 hours. The PM2.5 levels ranged from 842.5 to 1,963.5 g/m3. They
were found lower at the 21% and the 32% of green area as compared to control area by 19% and 57 %
respectively. Thus, it may be assumed that green area could be efficient for reducing fine particulates in
the air, especially where the green area covers more than 30% of roadside area.
Key Words :fine particulate matter, green area, air pollution, tree diversity
* Corresponding author; e-mail address: aimornp@buu.ac.th
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คานา
จากสภาวการณ์ที่ภมู ิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงก่อให้ เกิดผลกระทบมากมายต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้ อม โดยมีสาเหตุสาคัญจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก จังหวัดชลบุรีมีการเติบโตทางด้ าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ปัจจุบนั ปริ มาณรถยนต์ที่สญ
ั จรไปมาในจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ เกิดมลพิษทาง
อากาศจากการจราจรตามมา ซึง่ จะปรากฏในรู ปก๊ าซและฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ซึง่ ผลกระทบทางด้ านสุขภาพนัน้
พบว่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน สามารถผ่านเข้ าไปในทางเดินหายใจได้ ลกึ โดยเฉพาะในกลุม่ เสี่ยง
ได้ แก่ เด็กและคนชรา และคนที่มีโรคของระบบทางเดินหายใจ ทาให้ ในปั จจุบนั ได้ มีการรณรงค์ตา่ งๆ เช่น การเพิ่ม
พื ้นที่สีเขียว เพราะต้ นไม้ นนสามารถดู
ั้
ดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และยังสามารถดักจับฝุ่ นขนาดเล็กได้ ดีอีกด้ วย
มีการศึกษาถึงหลังคาสีเขียวที่มีการปลูกพืชที่สามารถลดมลพิษทางอากาศ ทังลดการปล่
้
อย ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ในอากาศ มีการเก็บกักคาร์ บอนได้ ดีขึ ้น มีผลต่อคุณภาพน ้าไหลบ่าหน้ าดินจากพายุ ลดมลพิษ
ทางเสียง และส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วย (Rowe, 2011; Yang et al., 0208; Getter and Rowe,
2008) การศึกษาแบบจาลองการตกสะสมแบบแห้ ง แสดงถึงหลังคาสีเขียว สามารถลดมลพิษทางอากาศได้ 1,675
กิโลกรัมต่อ 19.68 เฮกแตร์ ต่อปี ซึง่ สามารถลดก๊ าซโอโซนได้ ร้ อยละ 52 ลดก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้ ร้อยละ 27
ลดฝุ่ นขนาดเล็กกว่าขนาด 10 ไมครอน (PM10 ) ได้ ร้อยละ 14 และลดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ร้ อยละ 7 (Yang et
al., 0208) จากปั ญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่ นละอองขนาดเล็กส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบทางเดินหายใจ
ของมนุษย์ ทาให้ มีการศึกษาเกี่ยวกับพืชต่อการบาบัดฝุ่ นมากขึ ้น โดยพืชมีกลไกช่วยลดขนาดปั ญหาที่แตกต่างกัน
ทังชนิ
้ ด ลักษณะของใบ และสภาพแวดล้ อมอี่น ๆ ในพื ้นที่ เป็ นต้ น โดยฝุ่ นละอองขนาดเล็กจะตกลงบนใบพืช และ
เกาะติดกับใบไม้ ที่มีลกั ษณะชื ้น หยาบ มีขน หรื อผิวที่มีประจุไฟฟ้า (Yang et al., 2015) และการคายน ้าของต้ นไม้
ช่วยเพิ่มความชื ้นและทาให้ ละอองในอากาศชื ้นมีน ้าหนักตกลงสูพ่ ื ้นเร็ วขึ ้น ดังนันบริ
้ เวณพื ้นที่สีเขียวมีความ
หลากหลายของพืชพรรณพืชพรรณจะทาให้ สามารถกาจัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กได้ ดี การศึกษาชนิดของพืชบนหลังคา
ในประเทศอังกฤษต่อการบาบัดฝุ่ นขนาดเล็กขนาด 10 ไมครอน (PM10) โดยพืช 4 ชนิดในการลดฝุ่ นขนาดเล็ก
พบว่า Agrostis stolonifera และ Festuca rubra สามารถการลดฝุ่ นขนาดเล็กขนาด 10 ไมครอนได้ ดีกว่า Plantago
lanceolata และ Sedum album ในพื ้นที่หลังคาสีเขียวขนาด 325 เฮกแตร์ ปริ มาณฝุ่ นลดลงโดยเฉลี่ยร้ อยละ 2.3
ของปริ มาณฝุ่ นขนาด 9.18 ตัน (Speak et al., 2012)
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดและความหลากหลายของพืชพรรณต่อปริ มาณฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในพื ้นที่สีเขียวบริ เวณริ มถนน เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พื ้นที่
การศึกษาได้ แก่บริ เวณถนนลงหาดบางแสน หน้ ามหาวิทยาลัยบูรพา และบริ เวณถนนสุขมุ วิทหน้ าตลาดหนองมนที่มี
การจราจรค่อนข้ างสูง และมีกิจกรรมริ มถนนทังการค้
้
าขาย และนักท่องเที่ยวจานวนมาก ซึง่ จะได้ รับผลกระทบจาก
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กจนมีผลต่อสุขภาพ
การศึกษาขนาดและชนิดของพืชพรรณพื ้นที่สีเขียวบริ เวณริ มถนนต่อการ
ลดลงของปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก อาจใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาในการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือในการเก็บตัวอย่ าง
เครื่ องเก็บตัวอย่าง PQ200 Ambient Air Particulate Sampler (BGI Company, USA)
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ชุดปรับเทียบความถูกต้ อง Bios Defender 032 (Brandt Instruments Company, USA)
วิธีการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่ า นมครอน 5.2
วิธีการตรวจวัดด้ วยวิธีกราวิเมตริ ก (Gravimetric method) เป็ นวิธีการมาตรฐานของ US.EPA.
ความสูงของการติดตังเครื
้ ่ องมือประมาณ 1.5 เมตร
การคัดเลือกพืน้ ที่
สารวจพื น้ ที่ ผิวจราจรที่ มีขนาดพื น้ ที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน 3 พื น้ ที่ ที่มีลักษณะแตกต่างกันคือ พื น้ ที่ ที่ไม่มี
ต้ นไม้ พื ้นที่ที่มีต้นไม้ ร้ อยละ 20 และพื ้นที่ที่มีต้นไม้ มากกว่าร้ อยละ 30
จุดเก็บตัวอย่ าง
จุดเก็บตัว ถนนลงหาดบางแสนอย่างริ มถนน ฝั่ งมหาวิทยาลัยบูรพา หันเครื่ องมือไปทิศเหนือ ส่วนถนน
สุขมุ วิทเก็บตัวอย่างริ มถนนฝั่ งตลาดหนองมนหันเครื่ องมือไปทิศตะวันออก โดยถ้ าต้ องการวัดฝุ่ นละอองจาก
ยานพาหนะ ให้ ติดตังเครื
้ ่ องเก็บตัวอย่าง ใกล้ ถนนที่มีรถติดมากที่สดุ ไม่มีสิ่งกีดขวาง และในถนนที่คาดว่าจะมีความ
เข้ มข้ นของฝุ่ นสูง วันที่เก็บตัวอย่างเลือกวันที่แดดจ้ า ไม่มีฝนตก ความเร็ วลมและทิศทางลมทังสามจุ
้
ดในทิศเดียวกัน
วิธีการดาเนินงาน
1. การศึกษาขนาดพื ้นที่สีเขียว โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 บริ เวณที่ศกึ ษาถนนลงหาดบางแสน (หน้ ามหาวิทยาลัยบูรพา) ตรวจวัดพื ้นที่ที่ไม่มีพื ้นที่สี
เขียวป็ นจุดควบคุม เปรี ยบเทียบกับ พื ้นที่ขนาดของพื ้นที่สีเขียวประมาณ ร้ อยละ 20 และ พื ้นที่มีขนาดของพื ้นที่สี
เขียวมาก คือมากกว่าร้ อยละ 30 ตามเกณฑ์มาตรฐานพื ้นที่สีเขียวที่กาหนดให้ ชมุ ชนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ควรมี
พื ้นที่สีเขียวมากกว่าร้ อยละ 30 ของพื ้นผิวจราจร (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม,
2550) ทาการวัดขนาดของพื ้นที่สีเขียว คานวณเป็ นร้ อยละโดยเทียบกับขนาดพื ้นที่ทงหมด
ั้
ชุดที่ 2 ถนนสุขมุ วิท
(บริ เวณสี่แยกบริ เวณทางไปตลาดหนองมน) ทาการ ตรวจวัดพื ้นที่ที่ไม่มีพื ้นที่สีเขียว พื ้นที่ขนาดของพื ้นที่สีเขียว
ขนาดของพื ้นที่สีเขียว ร้ อยละ 20 และ พื ้นที่ขนาดของพื ้นที่สีเขียวมากกว่าร้ อยละ 30 ทาการวัดขนาดของพื ้นที่สี
เขียว คานวณเป็ นร้ อยละโดยเทียบกับขนาดพื ้นที่ทงหมด
ั้
โดยใช้ ตลับเมตร
2. การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณภายในพื ้นที่สีเขียว ตรวจนับชนิดของพืชพรรณ และลักษณะ
ทางกายภาพอื่นๆ เช่น ขนาดของต้ นไม้ และ ใบ ภายในบริ เวณพืน้ ที่สีเขียว
3. การศึกษาปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยติดตังเครื
้ ่ องมือเก็บตัวอย่างในพื ้นที่
ที่ศกึ ษา ทาการเก็บตัวอย่าง บันทึกจานวนรถแต่ละชนิด บันทึกอุณหภูมิ อัตราการไหล และความดัน ก่อนและ
หลังเก็บตัวอย่าง บันทึกทิศทางลมและกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการเก็บตัวอย่าง
การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณภายในพืน้ ที่สีเขียว
สารวจและนับชนิดของต้ นไม้ หรื อลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ เช่น ขนาดของต้ นไม้ และ ใบที่แตกต่างกัน
ภายในบริ เวณ พื ้นที่สีเขียวที่กาหนด
การคานวณหาอัตราการดูดอากาศที่สภาวะมาตรฐาน

Qa= อัตราการดูดของอากาศขณะเก็บตัวอย่าง, ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
Ta= อุณหภูมิขณะเก็บตัวย่าง, องศาเคลวิน
Pa= ความดันบรรยากาศขณะเก็บตัวอย่าง, มิลลิเมตรปรอท
1156

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tstd = อุณหภูมิที่สภาวะมาตรฐาน, 298 เคลวิน
Pstd = ความดันบรรยากาศที่สภาวะมาตรฐาน, 760 มิลลิเมตรปรอท
คานวณหาปริมาตรอากาศทัง้ หมดที่ใช้ เก็บตัวอย่ าง
Vstd = ปริ มาตรอากาศมาตรฐาน, ลูกบาศก์เมตร
Qstd=อัตราการไหลของอากาศมาตรฐาน, ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
t = เวลาที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล, ชัว่ โมง
คานวณหาความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่ า 2.5 นมครอน

PM2.5( g/m3) = ปริ มาณฝุ่ นละอองในอากาศ, ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
Wi = น ้าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง, กรัม
Wf= น ้าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง, กรัม

ผลและวิจารณ์
ความสัมพันธ์ ของขนาดพืน้ ที่สีเขียวกับปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่ า 5.2 นมครอน
การศึกษาความสัมพันธ์ ของพื ้นที่สีเขียวบริ เวณริ มถนนกับปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
เพื่อศึกษาขนาดและความหลากหลายของพืชพรรณในพื ้นที่สเี ขียว ในการบาบัดมลพิษทางอากาศ บริ เวณริ มถนนลง
หาดบางแสน และบริ เวณริ มถนนสุขมุ วิท พบว่าบริ เวณถนนลงหาดบางแสน มีจานวนรถ 2,647 คันต่อ 24 ชัว่ โมง
แบ่งเป็ นรถจักรยานยนต์ 1,129 คัน รถเก๋ง 839 คัน รถกระบะ 586 คัน รถตู้ 67 คัน และรถบรรทุก 26 คัน และถนน
สุขมุ วิท มีจานวนรถ 3,175 คันต่อ 24 ชัว่ โมง รถจักรยานยนต์ 1,120 คัน รถเก๋ง 980คัน รถกระบะ 905 คัน รถตู้ 125
คัน และรถบรรทุก 45 คัน จากจานวนรถโดยเฉลี่ยพบว่าถนนสุขมุ วิทมีจานวนรถขนาดใหญ่มากกว่าทุกประเภท
ยกเว้ นรถจักรยานยนต์ที่น้อยกว่าถนนลงหาดบางแสนเล็กน้ อย เชื ้อเพลิงที่ใช้ ทงดี
ั ้ เซล และเบนซินเป็ น แหล่งของฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กในอากาศจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิง ชนิดของรถ ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Type of vehicle.
Vehicle Types
Longhard Bangsaen Road
Sukumvit Road
1,129
1,120
Motorcycle
839
980
Car
586
905
Pickup truck
67
125
Van
26
45
Truck
2,647
3,175
Total
ผลการศึกษาบริ เวณถนนลงหาดบางแสน ขนาดพื ้นที่ที่สารวจ 3 จุดที่มีลกั ษณะตามข้ อกาหนดเบื ้องต้ น มี
ขนาด 354.2 ตารางเมตร (กว้ าง 15.4 เมตร ยาว 23 เมตร) ในพื ้นที่ไม่มีต้นไม้ (จุดควบคุม) มีปริ มาณฝุ่ นละออง
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ขนาดเล็กกว่า 0.0 ไมครอน มากที่สดุ ที่ 847 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนบริ เวณที่มี พื ้นสีเขียว ร้ อยละ 03.0
ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 0.0 ไมครอนลดลงร้ อยละ 33 เมื่อเทียบกับพื ้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ เหลือ 564 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตรต่อ 24 ชัว่ โมง และเมื่อพื ้นที่สีเขียวเพิ่มขึ ้น คือ ร้ อยละ 33 ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 0.0
ไมครอน ลดลงร้ อยละ 67 เมื่อเทียบกับพื ้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ เลย ปริ มาณ 278.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
บริ เวณถนนสุขมุ วิท ขนาดพื ้นที่ 518 ตารางเมตร (กว้ าง 18.5 เมตร ยาว 28 เมตร) ในพื ้นที่ไม่มีต้นไม้ (จุด
ควบคุม) มีปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 0.0 ไมครอน มากที่สดุ ที1่ ,963.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วน
บริ เวณที่มีพื ้นที่สีเขียว ร้ อยละ 02 ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 0.0 ไมครอนลดลงร้ อยละ14 เมื่อเทียบกับพื ้นที่
ที่ไม่มีต้นไม้ มีปริ มาณ 1,681 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อ 24 ชัว่ โมงและเมื่อพื ้นที่สีเขียวเพิ่มขึ ้น คือ ร้ อยละ 32
ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 0.0 ไมครอน ลดลงร้ อยละ 57 เมื่อเทียบกับพื ้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ เลย ปริ มาณ 842.5
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื ้นที่การเก็บตัวอย่างฝุ่ นขนาดเล็กแสดงใน Figure 1 และปริ มาณฝุ่ นขนาดเล็กจาก
ถนนลงหาดบางแสนและถนนสุขมุ วิทที่ตรวจวัดได้ แสดงใน Table 2

a
b
Figure 1 Sampling site at a: Longhard Bangsaen Road and b: Sukumvit Road
Table 2 Amount of particulate matter (PM 2.5) per 24 hrs. and green area.
% of Green area
PM2.5 Conc.(g/m3) % PM2.5 Removal Efficiency
Longhard Bangsaen Road
0
847
23.2
564
33
34
279
67
Sukhumvit Road
0
1,963.5
21
1,681
14
32
842.5
57
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ผลการศึกษาแสดงให้ ถงึ ความสามารถของพื ้นที่สีเขียวในการกรองฝุ่ นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะเมื่อมี
ขนาดพื ้นที่สีเขียวมากกว่าร้ อยละ 30 ซึง่ มีขนาดเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานพื ้นที่สีเขียวบริ เวณเส้ นทางสัญจร
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2550) สามารถลดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กได้
มาก พืชพรรณในพื ้นที่สีเขียวมีบทบาทสาคัญต่อการลดลงของฝุ่ นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษทางอากาศ
(Dadvand et al., 2015; Nguyen et al., 2015; Chen et al., 2016; Kocic et al., 2014) ต้ นไม้ ทาหน้ าที่กรอง
อากาศ (Chen et al., 2016) ใบพืชช่วยดักจับฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ลักษณะของใบ ขนาดและรู ปทรงของใบ ชนิดของ
พืช ล้ วนมีผลต่อการตกสะสมของฝุ่ นละอองขนาดเล็กบนใบไม้ (Yang et al., 2015; Nguyen et al., 2015; Kocic et
al., 2014) การคายน ้าของพืชจะทาให้ ฝนละอองในอากาศชื
ุ่
้นและมีน ้าหนักเพิ่มขึ ้น จึงตกลงสูพ่ ื ้นได้ เร็ วขึ ้น (Speak
et al., 2012) นอกจากนี ้รู ปทรงของต้ นไม้ ความหนาแน่นการปกคลุมเรื อนยอดไม้ (canopy density) ความสูงและ
ความหนาแน่นของต้ นไม้ ยังมีผลต่อการไหลเวียนของอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของความเร็ วลมอันเป็ นปั จจัย
ทางอ้ อมที่มีผลต่อการแพร่ กระจายและการตกลงสูพ่ ื ้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Dadvand et al., 2015; Chen et
al., 2016) ดังนันต้
้ นไม้ ที่ปลูกในพื ้นที่สีเขียวไม่ควรแน่นทึบ และไม่ควรมีรูปทรงสลับซับซ้ อนจนเกินไป เนื่องจากจะไป
กีดขวางหรื อ ชะลอความเร็ วของกระแสลม ทาให้ ความปั่ นป่ วนของอากาศค่อนข้ างน้ อย ฝุ่ นละอองขนาดเล็กจะฟุ้ง
กระจายอยู่ในอากาศและตกลงสูพ่ ื ้น (Chen et al., 2016) ต้ นไม้ ประเภทไม้ พ่มุ ให้ ประสิทธิภาพในการลดฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กได้ ดีเพราะมีพื ้นที่ของใบมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนพื ้นที่ (Chen et al., 2016) จึงเหมาะสมที่จะนามาปลูก
ในพื ้นที่สีเขียว การเพิ่มพื ้นที่สเี ขียวให้ มีขนาดมากกว่าร้ อยละ 30 ของพื ้นผิวถนนจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ในการลด
ปั ญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่มาจากการจราจร
ความสัมพันธ์ ของความหลากหลายของพืชพรรณกับปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่ า 5.2 นมครอน
ความหลากหลายของพืชพรรณในพื ้นที่สีเขียวมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน หมายความว่า พื ้นที่สีเขียวมีต้นไม้ 8 และ 9 ชนิด จะลดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้
ประมาณ ร้ อยละ 57 และ 67 ของปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก บริ เวณถนนลงหาดบางแสนและถนนสุขมุ วิท
ชนิดของพืชที่พบบริ เวณถนนลงหาดบางแสนที่มีขนาดพื ้นที่สีเขียวร้ อยละ 23 ได้ แก่ ต้ นชาฮกเกี ้ยน
(Carmona retusa (Vahl) Masam.) ต้ นโกสน (Codiaeum variegatium (L.) Blume ) ต้ นแพงพวยฝรั่ง
(Catharanthus roseus G. Don.) ต้ นไทรยอดทอง (Ficus microcarpa L.f. cv. Golden Leaves) ต้ นหมากนวล
(Veitchia merrillii H.E. Moore) ต้ นกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) และ ต้ นราชพฤกษ์ (Cassia fistula L.)
ส่วนบริ เวณถนนลงหาดบางแสนที่มีขนาดพื ้นที่สีเขียวร้ อยละ 34 มีพืช 9 ชนิด ได้ แก่ ได้ แก่ ต้ นชาฮกเกี ้ยน
(Carmona retusa (Vahl) Masam.) ต้ นโกสน (Codiaeumbariegatum L.(Bl.)( ต้ นแพงพวยฝรั่ง (Catharanthus
roseus G. Don.) ต้ นไทรยอดทอง (Ficus microcarpa L.f. cv. Golden Leaves) ต้ นหมากนวล (Veitchia merrillii
H.E. Moore) ต้ นหางนกยูง (Caesalpinia pulcherrima (L(. Sw.) ต้ นสะเดา( Azadirachta indica) ต้ นกันเกรา
(Fagraea fragrans Roxb.) และ ต้ นตะแบก (Lagerstroemia floribunda Jack)
สาหรับถนนสุขมุ วิทพื ้นที่ที่มีต้นไม้ น้อยมี พื ้นที่สีเขียวร้ อยละ 21 จานวนพืช 5 ชนิด ได้ แก่ ต้ นชาฮกเกี ้ยน
(Carmona retusa (Vahl) Masam.) ต้ นไทรยอดทอง (Ficus microcarpa L.f. cv. Golden Leaves) ต้ นวาสนา
(Dracaena fragrans ) ต้ นมะม่วง (Manaifera indica Linn.) ต้ นโมก( Wrightia religiosa Benth.) พบปริ มาณฝุ่ น
ลดลงร้อยละ14
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ต้ นไม้ บริ เวณถนนสุขมุ วิทที่มีพื ้นที่สีเขียวร้ อยละ 32 มี 8 ชนิด ได้ แก่ต้นชาฮกเกี ้ยน ต้ นไทรยอดทอง (Ficus
microcarpa L.f. cv. Golden Leaves) ต้ นหมากนวล (Veitchia merrillii H.E. Moore) ต้ นหูกวาง (Terminalia
catappa) ต้ นมะละกอ(Carica papaya L.) ต้ นรัก( Calotropis gigantea (Linn.) R.Br.ex Ait.) ต้ นโมก( Wrightia
religiosa Benth.) และต้ นมะม่วง (Manaifera indica Linn.) พบปริ มาณฝุ่ นลดลงร้ อยละ 14 ถึง 57
ความหลากหลายของพืชสามารถบาบัดฝุ่ นได้ ดีกว่าบริ เวณที่มีชนิดของพืชน้ อยกว่า ต้ นไม้ ที่มใี บขนาดเล็ก
เช่นต้ นชาฮกเกี ้ยน (Carmona retusa (Vahl) Masam.) สามารถ ลดปริ มาณฝุ่ นในอากาศได้ ดีกว่าพวกใบใหญ่
(David et al., 2010; Freer-Smith et al., 2005) จากผลการทดลองแสดงถึงความหลากหลายของพืชที่มากขึ ้น
สามารถลดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กในอากาศได้ ในปริ มาณมากขึ ้นเช่นกัน ผลการศึกษาแสดงใน Table 3
Table 3 Amount of Particulate matter (PM 2.5) and number of tree species.
No.of
Species
Longhard Bangsaen Road
0
7
9
Sukhumvit Road
0
5
8

Particulate matter
(g/m3)

% PM2.5 Removal Efficiency

847
564
279

33
67

1,963.5
1,681
842.5

14
57

สรุป
การศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดและความหลากหลายของพืชพรรณพื ้นที่สีเขียวกับปริ มาณฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนพบว่าถนนถนนลงหาดบางแสนที่มขี นาดพื ้นที่สีเขียวร้ อยละ 34 พบปริ มาณฝุ่ นลดลงร้ อย
ละ 67 และถนนถนนสุขมุ วิททีม่ ีพื ้นที่สีเขียวร้ อยละ 32 พบปริ มาณฝุ่ นลดลงร้ อยละ 57 และ พบว่าบริ เวณที่มีความ
หลากหลายของพืชพรรณมากมีประสิทธิภาพในการลดฝุ่ นได้ ดีกว่าพื ้นที่ที่มีจานวนชนิดของพืชพรรณน้ อย ดังนันจึ
้ ง
สรุ ปได้ วา่ ขนาดพื ้นที่สีเขียวและความหลากหลายของพืชพรรณที่เพิ่มขึ ้น สามารถลดปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กได้
ปริ มาณมาก ทาให้ คณ
ุ ภาพอากาศในภาพรวมดีขึ ้น แต่ผลการสารวจในพื ้นที่สีเขียวของเส้ นทางจราจรทังสองเส้
้
นยัง
มีพื ้นที่สีเขียวไม่ถงึ ร้ อยละ 30 ตลอดทังเส้
้ นทาง จึงควรมีการปลูกพืชเพื่อเพิ่มพื ้นที่สีเขียวและเลือกชนิดของพืชให้ มี
ความหลากหลายมากขึ ้นจะส่งผลถึงการบาบัดฝุ่ นขนาดเล็กได้ ดีขึ ้น
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เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการวิจยั
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Fuel Vapors Removal Efficiency by Peanut Shell Biofilter
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการบาบัดไอระเหยจากนา้ มันเชื ้อเพลิงด้ วยตัวกรองชีวภาพในระดับห้ องปฏิบัติการ แบ่งเป็ น 2
ตอน โดยตอนที่ 1 ทดสอบสภาวะของตัวกรองชีวภาพ และทดสอบความชื ้นในระบบ เพื่อเลือกสภาวะสาหรับการ
ทดสอบการบาบัดไอระเหยน ้ามันเชื ้อเพลิงในตอนที่ 2 ผลการทดสอบพบว่าตัวกรองจากเปลือกถัว่ ลิสงที่ผ่านการฆ่า
เชื อ้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพการบ าบัดสูงกว่าตัวกรองที่ ไม่ผ่านการฆ่ าเชื อ้ และสัดส่วนของตัวกรอง ต่อตะกอนนา้ เสีย ที่
สัดส่วน 50 ต่อ 50 มีความชื น้ ร้ อยละ 43.5 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ กาหนดระหว่างร้ อยละ 40 - 80 ตอนที่ 2 ทดสอบการ
บาบัดไอระเหยจากน ้ามันเชื ้อเพลิง 7 วัน ในกล่องทดสอบระบบปิ ด (ขนาด 10x10x20 เซนติเมตร) ผลการศึกษา ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.8 – 7 ความชื ้นเริ่ มต้ นร้ อยละ 43.5 พบว่าไอระเหยของน ้ามัน
ดีเซลลดลงจาก 156.7 มิล ลิก รั มต่อลูก บาศก์ เมตร เป็ น 140.2 มิลลิ กรั มต่อลูกบาศก์ เมตร ไอระเหยของน า้ มัน
เบนซินลดลง จาก 3,786 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็ น 1,120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร และไอระเหยของ ก๊ าซ
โซฮอล์ลดลงจาก 2,944 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็ น 948 มิลลิกรั มต่อลูกบาศก์เมตร สรุ ปได้ ว่าประสิทธิภาพ
การบาบัดไอระเหยของน ้ามันเบนซิน ก๊ าซโซฮอล์ และ น ้ามันดีเซล คิดเป็ น ร้ อยละ 70.4. 67.8 และ 10.5 ตามลาดับ
ABSTRACT
A study on fuel vapors biofiltration in laboratory scale was investigated. The experimental study
consisted of two parts. In the first part, biofilter media condition and moisture content were studied and
performance study of fuel vapor was completed in the second part. The result showed that sterilized
peanut shell biofilter was better performance than non- sterilized biofilter. The ratios of sterilized peanut
shell and waste water sludge at 50 : 50 with 43.5% moisture contents that in suitable range 40-80% has
been selected. In the second part, biofiltration of fuel vapor was carried out for 7 days with 43.5 % initial
moisture content, temperature of 29.5 ºC, pH of 6.8-7 in the closed system chamber (size 10x10x20 cm).
The results revealed that diesel, gasoline and gasohol vapors were reduced from 156.7 mg/ m3 to
140.2 mg/ m3, 3,786 mg/ m3 to 1,120 mg/ m3 and 2,944 mg/ m3 to 948 mg/ m3, respectively. In
conclusion removal efficiency of gasoline, gasohol and diesel vapors were 70.4%, 67.8% and 10.5 %,
respectively.
Key Words: biofiltration, biofilter, VOCs, fuel vapor, peanut shell
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คานา
แนวโน้ มความต้ องการใช้ น ้ามันสาเร็ จรู ปของประเทศไทยมีเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลายปี ที่ผ่านมา
นี ้การพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศไทยเกิดเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก น ้ามันเชื ้อเพลิงมีสารอินทรี ย์
ระเหยง่ายเป็ นองค์ประกอบ เป็ นสารมลพิษที่สาคัญอีกประเภทหนึง่ ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ เนื่องจากสารอินทรี ย์ระเหยง่ายนันมี
้ สว่ นประกอบหลักสาคัญคือ ไฮโดรคาร์ บอน โดยทาง United
Stage Environmental Protection Agency (USEPA) ได้ มีการจัดเรี ยงลาดับให้ ความสาคัญต่อสารอินทรี ย์ระเหย
ง่ายประมาณ 114 ชนิด ให้ เป็ นสารอินทรี ย์ระเหยที่มีอนั ตราย เช่น เบนซิน, Toluene และ Dichloromethane เป็ น
ต้ น มลพิษเหล่านี ้ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (เกริ ก, 2549; Roger et al., 2013)
ปั จจุบนั มีเทคนิคต่างๆ ในการบาบัดสารอินทรี ย์ระเหยที่ปนเปื อ้ นในอากาศนัน้ ได้ แก่ การดูดซับ
(Adsorption) การดูดซึม (Absorption) การควบแน่น (Condensation) การสันดาป (Combustion) ระบบเมมเบรน
(Membrane System) และวิธีการกรองชีวภาพ (Biofiltration) เป็ นต้ น ในปั จจุบนั เทคนิคการบาบัดมลพิษทาง
อากาศด้ วยวิธีการกรองชีวภาพ เป็ นทางเลือกที่มีความสาคัญในการบาบัดสารอินทรี ย์ระเหยที่ปนเปื อ้ นในอากาศ
เนื่องจากเป็ นการบาบัดที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มีคา่ ใช้ จ่ายในการบาบัดที่คอ่ นข้ างต่า การบาบัดด้ วยตัวกรอง
ชีวภาพหากมีสภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดสามารถประยุกต์ใช้ ในการบาบัดไอระเหยจากน ้ามันเชื ้อเพลิงได้ ทาให้
คุณภาพอากาศดีขึ ้น โดยตัวกรองชีวภาพที่นามาใช้ ในการบาบัด ได้ แก่ เปลือกถัว่ ลิสง กาบมะพร้ าว ปุ๋ ยหมัก กาบ
มะพร้ าว ชานอ้ อย เปลือกไม้ ปุ๋ ยคอก ถ่านไม้ โพลียรู ี เทนโฟม หินเพอไรต์ ไม้ และ ถ่านกัมมันต์ GAC (Granular
Activated Carbon) เป็ นต้ น (Sene et al., 2002; Ramirez–Lopez et al.,2003; Lebrero et al., 2014;
Prachuabmorn and Panich, 2010; Sang-Hun et al., 2012)
การศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบาบัดอากาศที่ปนเปื อ้ นไอระเหยของน ้ามันเชื ้อเพลิง โดยการ
กรองชีวภาพด้ วยเปลือกถัว่ ลิสงระหว่างน ้ามัน 3 ชนิดคือ ดีเซล เบนซิน และก๊ าซโซฮอล์

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ และสารเคมี
เครื่ องตรวจวัดสารอินทร์ ระเหยง่าย ppb RAE 3000 (Honeywell Company, USA)
ตะกอนน ้าเสีย จากโรงกรองน ้าท่าพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เปลือกถัว่ จากตลาดหนองมน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
น ้ามันเชื ้อเพลิงจากสถานีน ้ามัน ปตท, สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี
กล่องแก้ วสาหรับทดสอบ (ขนาด 10x10x20 เซนติเมตร)
การทดสอบการระเหยของนา้ มันเชือ้ เพลิง
นาน ้ามันเชื ้อเพลิงที่บรรจุอยู่ในภาชนะปริ มาตร 1 มิลลิลิตร มาทดสอบไอระเหย ภายในกล่องทดสอบ
ระบบปิ ด (ขนาด 10x10x20 เซนติเมตร) ดูการระเหยเป็ นไอ จะระเหยจนหมดพร้ อมทังบั
้ นทึกผลระยะเวลาทดสอบ
การระเหยของน ้ามันเชื ้อเพลิงและสังเกตผล 7 วัน เพื่อนาข้ อมูลไปประกอบการทดลองในขันต่
้ อไป
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การทดสอบชนิดของตัวกรองที่ผ่านการฆ่ าเชือ้ และไม่ ผ่านการฆ่ าเชือ้
1. นาตัวกรองชีวภาพบรรจุลงบนตะแกรงที่อยู่ในกล่องแก้ วแบบระบบปิ ด ใช้ เปลือกถัว่ ลิสงที่ไม่ผ่านการฆ่า
เชื ้อ และเปลือกถัว่ ลิสงที่ผ่านการฆ่าเชื ้อ: กากตะกอนน ้าเสีย อัตราส่วน 75 : 25 และ 70 : 30 ตามสัดส่วนการกรอง
ชีวภาพที่ได้ ประสิทธิภาพสูงในการบาบัดไอระเหยไซลีน (Prachuabmorn and Panich, 2010)
2. ทาการกระตุ้นจุลินทรี ย์ให้ เติบโต โดยการผ่า นไอระเหยของก๊ าซโซฮอล์เข้ าสู่ระบบ เป็ นระยะเวลา 48
ชัว่ โมง
3. ทาการเดินระบบการกรองชีวภาพ ต่ออีกเป็ นเวลา 5 วัน ตรวจวัดและบันทึกผล
4. คานวณหาประสิทธิภาพของระบบกรองชีวภาพในการบาบัดก๊ าซโซฮอล์
การทดสอบหาความชืน้ จากสัดส่ วนของตัวกรองชีวภาพ
1. เตรี ยมส่วนผสมตัวกรองชีวภาพ เปลือกถัว่ ลิสง : กากตะกอนน ้าเสีย ในอัตราส่วน 75 :25, 70 : 30 , 60 :
40 และ 50 : 50
2. ชัง่ น ้าหนักภาชนะหลังจากอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่ โมง และบันทึกผล
3. ผสมเปลือกถัว่ ลิสงและกากตะกอนน ้าเสียให้ เข้ ากัน บรรจุในภาชนะที่อบแห้ งแล้ ว
4. นาตัวกรองชีวภาพที่บรรจุในภาชนะชัง่ น ้าหนัก และบันทึกผล
5. นาไปอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่ โมง (ASTM D 2216,1998)
6. นาภาชนะที่บรรจุตวั กรองชีวภาพเข้ าตู้อบความชื ้น และนามาชัง่ น ้าหนัก พร้ อมบันทึกผล
7. คานวณหาปริ มาณความชื ้น
การทดสอบการบาบัดไอระเหยสารอินทรี ย์ระเหยง่ ายของนา้ มันเชือ้ เพลิง
1. เตรี ยมตัวกรองชีวภาพจากเปลือกถัว่ ลิสงที่ทดสอบประสิทธิภาพเบื ้องต้ น นาไปผสมกับกากตะกอนตาม
สัดส่วนโดยปริ มาตร ที่เลือกจากการทดลองขันต้
้ น
2. บรรจุตวั กลางกรองชีวภาพที่ผสมแล้ วลงในตะแกรง ซึง่ อยู่ภายในกล่องทดสอบ ขนาด10x10x20 ซม.
3. ระหว่างการทดสอบการบาบัดไอระเหยของน ้ามันเชื ้อเพลิง มีการควบคุมความชื ้นให้ แก่ตวั กรองชีวภาพ
โดยใช้ น ้าที่ผ่านการฆ่าเชื ้อที่บรรจุในภาชนะนามาตังไว้
้ กบั ชุดการทดสอบภายในกล่องทดสอบ ที่เป็ นระบบปิ ด
4. เดินระบบการกระตุ้นจุลินทรี ย์โดยผ่านไอระเหยของน ้ามันเชื ้อเพลิง 48 ชัว่ โมง
5. หลังจากกระตุ้นจุลินทรี ย์ให้ เติบโตแล้ ว 48 ชั่วโมง ทาการเดินระบบการกรองชี วภาพ เป็ นเวลา 5 วัน
ตรวจวัดและบันทึกผล
6. โดยมีกล่องควบคุม 3 กล่อง ภายในบรรจุบีกเกอร์ ที่มีน ้ามันเชื ้อเพลิงแต่ละชนิดปริ มาตร 1 มิลลิลิตร และ
ใช้ นา้ ที่ผ่านการฆ่าเชื ้อตังไว้
้ ในชุดทดสอบปริ มาณ 5 มิลลิลิตร เพื่อให้ ระบบมีความชื ้นใกล้ เคียงกับความชื ้นเริ่ มต้ น
(ความชื ้นเริ่ มต้ นที่ร้อยละ 40-80)
7. คานวณหาประสิทธิภาพของระบบกรองชีวภาพและเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพที่ได้ จากการบาบัดโดย
การกรองชีวภาพของน ้ามันเชื ้อเพลิงแต่ละชนิด
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ผลและวิจารณ์
ผลการทดสอบการระเหยของนา้ มันเชือ้ เพลิง
จากการการทดสอบการระเหยของน ้ามันเพลิง 3 ชนิด ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ในชุดการทดสอบแก้ วระบบปิ ด
ขนาด 10x10x20 เซนติเมตร ภายในระยะเวลา 7 วัน ณ อุณหภูมิห้อง 29 องศาเซลเซียส พบว่า น ้ามันดีเซลระเหย
ได้ น้อยมากใช้ เวลาการระเหย มากกว่า 7 วัน นา้ มันเบนซิน และ ก๊ าซโซฮอล์ ระเหยหมดภายใน 2 วัน เนื่ องจาก
น ้ามันดีเซลมีสถานะเป็ นของเหลวสภาพหนืด การระเหยการกลายเป็ นไอต่า ส่วนน ้ามันเบนซิน และ ก๊ าซโซฮอล์ มี
การระเหยกลายเป็ นไอได้ ง่ายในภาวะอุณหภูมิปกติ ดังแสดงใน Table1
Table 1 Evaporation time for diesel, gasoline and gasohol vapors.
Fuel Types
Evaporation time (Days)
Diesel
>7
Gasoline
2
Gasohol
2
ผลการทดสอบชนิดของตัวกรองที่ผ่านการฆ่ าเชือ้ และไม่ ผ่านการฆ่ าเชือ้
จากการทดสอบการบาบัดไอระเหยสารอินทรี ย์ระเหยง่ายของก๊ าซโซฮอล์เป็ นตัวอย่างในการทดสอบ ที่
อุณหภูมิ 28.5 องศาเซลเซียส สัดส่วนตัวกรอง: กากตะกอนน ้าเสีย อัตราส่วน 75 : 25 และ 70 : 30 ตามสัดส่วน
การกรองชีวภาพการบาบัดไอระเหยไซลีน (Prachuabmorn and Panich, 2010) แบ่งเป็ น 2 ชุด การทดสอบ พบว่า
ชุดที่ 1 (สัดส่วนตัวกรอง: กากตะกอนน ้าเสีย อัตราส่วน 75 : 25) กล่องควบคุมที่ไม่มีตวั กรองชีวภาพ มีปริ มาณ
สารอินทรี ย์ระเหยง่าย มีคา่ เท่ากับ 2,832 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ชุดการทดลองที่ มีเปลือกถัว่ ลิสงที่ไม่ผ่าน
การฆ่าเชื ้อเป็ นตัวกลางกรองมีปริ มาณสารอินทรี ย์ระเหยง่าย มีคา่ เท่ากับ 2,605 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและชุด
การทดลองซึง่ มีเปลือกถัว่ ลิสงที่ผ่านการฆ่าเชื ้อเป็ นตัวกลางกรอง มีปริ มาณสารอินทรี ย์ระเหยง่าย มีคา่ เท่ากับ
2, 262 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แสดงว่าตัวกรองที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื ้อมีประสิทธิภาพการบาบัดไอระเหย ร้ อยละ
8 และตัวกรองที่ผ่านการฆ่าเชื ้อมีประสิทธิภาพการบาบัดร้ อยละ 66.6
ชุดที่ 2 (สัดส่วนตัวกรอง: กากตะกอน
น ้าเสีย อัตราส่วน 75 : 25) กล่องควบคุมที่ไม่มีตวั กรอง มีไอระเหย 2,861 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และชุดการ
ทดลองซึง่ มีตวั กรองชีวภาพที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื ้อมีไอระเหย 2,220 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนชุดการทดลองซึง่ มี
ตัวกรองผ่านการฆ่าเชื ้อมีไอระเหย 6, 468 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ วา่ ชุดตัวกรองชีวภาพที่ไม่ผ่านการ
ฆ่าเชื ้อมีประสิทธิภาพการบาบัดไอระเหย ร้ อยละ 22.4 ชุดตัวกรองชีวภาพที่ผ่านการฆ่าเชื ้อมีประสิทธิภาพการ
บาบัดไอระเหย ร้ อยละ 34.9 แสดงว่าความร้ อนจากกระบวนการการอบฆ่าเชื ้อ (Autoclave) ทาให้ ตวั กรองมีสภาพ
เปลี่ยนไป อาจจะเพิ่มรู พรุนในตัวกลางมากขึ ้นเป็ นผลการส่งเสริ มประสิทธิภาพการดูดซับภายในทาให้ การบาบัดไอ
ระเหยในภาพรวมสูงขึ ้น จากผลการทดลองประสิทธิภาพการบาบัดยังอยู่ในระดับต่ากว่าร้ อยละ 50 แต่มีแนวโน้ ม
การบาบัดเพิ่มขี ้น เมื่อเพิ่มกากตะกอนน ้าเสียจากร้ อยละ 25 เป็ น 30 ดังนันในสภาวะการทดสอบนี
้
้สัดส่วนตัวกรอง
ต่อกากตะกอน รวมทังความชื
้
้นในระบบ ยังต้ องศึกษาในสภาวะที่เหมาะสมต่อไป ผลการทดสอบตัวกรองชีวภาพ
แบบฆ่าเชื ้อและไม่ฆ่าเชื ้อแสดงใน Table 2
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Table 2 Removal efficiency of gasohol vapor.
Treatments
Set 1 2 Biofiter Ratio 75 : 25
(Biofilter : Wastewater sludge)
Control
Non Sterilized Biofilter

Total VOCs (mg/m3)

% Removal Efficiency

2,832
2,605

8

Sterilized Biofilter

2,362

16.6

Set 2 Biofiter Ratio 70 : 30
(Biofilter : Wastewater sludge)
Control
Non Sterilized Biofilter
Sterilized Biofilter

2,861
2,220
1,864

22.4
34.9

ผลการทดสอบหาความชืน้ จากสัดส่ วนของตัวกรองชีวภาพ
ความชื ้นเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการบาบัด ในการกรองชีวภาพ (Ranasinghe and Gostomski. 2003
;Devinny et al.,1999) การปรับสัดส่วนตัวกรองต่อกากตะกอนมีผลการเปลี่ยนแปลงทังจ
้ านวนจุลินทรี ย์ สภาวะ
การบาบัดและความชื ้น การบาบัดในการกรองชีวภาพความชื ้นประมาณ ร้ อยละ 40 ถึง 80 (Devinny et al.,1999)
และความชื ้นประมาณ ร้ อยละ 40 ถึง 60 ในการบาบัดไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยการกรองชีวภาพ
(Premkumar and Krishnamohan, 2012) และ ความชื ้น ในการบาบัดไอระเหยไซลีนในการกรองชีวภาพ ประมาณ
ร้ อยละ 50 (Prachuabmorn and Panich, 2010) ผลการทดสอบความชื ้นของตัวกรองชีวภาพ เปลือกถัว่ ลิสงที่ผ่าน
การฆ่าเชื ้อต่อกากตะกอนน ้าเสียที่อตั ราส่วน 25 : 75, 30 : 70, 40 : 60, และ 50 : 50 โดยปริ มาตร ที่อณ
ุ หภูมิ 29.5
องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.8 – 7 พบว่า มีความชื ้นเฉลี่ย ร้ อยละ 25.4, 26.3, 34.2 และ 43.5
ตามลาดับ จะเห็นได้ วา่ สัดส่วนตัวกรองชีวภาพที่เหมาะสมในการบาบัดไอระเหยของสารอินทรี ย์ระเหยง่าย มี
ความชื ้นประมาณ ร้ อยละ 40 ถึง 80 ได้ แก่ อัตราของตัวกรองชีวภาพที่ 50 : 50 โดยปริ มาตร ซึง่ มีความชื ้นเฉลี่ย
ร้ อยละ 43.5 อยู่ในช่วงที่นามาใช้ ในการบาบัดต่อไป ผลความชื ้นของตัวกรองดังแสดงใน Table 3
Table 3 Moisture content of biofilter.
Biofiter Ratio
(Sterilized Peanut Shell : Wastewater Sludge)
75:25
70:30
60:40
50:50

pH

%Moisture Content

6.8-7
6.8-7
6.8-7
6.8-7

25.4
26.3
34.2
43.5

ผลการทดสอบการบาบัดไอระเหยสารอินทรี ย์ระเหยง่ ายของนา้ มันเชือ้ เพลิง
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จากผลการทดสอบการบาบัดไอระเหยสารอินทรี ย์ระเหยง่ายของน ้ามันดีเซล โดยตัวกรองชีวภาพ เปลือก
ถัว่ ลิสงที่ผ่านการฆ่าเชื ้อ : กากตะกอนน ้าเสีย อัตราส่วน 50 : 50 โดยปริ มาตร ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง 6.8 – 7 พบว่า ชุดที่ 1 น ้ามันดีเซล ชุดควบคุมที่ 1 ซึง่ ไม่มีตวั กรองชีวภาพในการกรอง มีปริ มาณ
สารอินทรี ย์ระเหยง่าย มีคา่ เท่ากับ 156.7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและชุดการทดลองซึง่ มีตวั กรองชีวภาพที่ผ่าน
การฆ่าเชื ้อเป็ นตัวกรอง มีปริ มาณสารอินทรี ย์ระเหยง่าย มีคา่ เท่ากับ 140.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคิดเป็ นการ
บาบัดไอระเหยน ้ามันดีเซล ร้ อยละ 10.5 ชุดที่ 2 น ้ามันเบนซิน ชุดควบคุมที่ 2 ซึง่ ไม่มีตวั กรองชีวภาพ มี
สารอินทรี ย์ระเหยง่าย มีคา่ เท่ากับ 3,786 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและชุดการทดลองซึง่ มีตวั กรองชีวภาพที่ผ่าน
การฆ่าเชื ้อเป็ นตัวกรองมีสารอินทรี ย์ระเหยง่าย มีคา่ เท่ากับ 1,120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นการบาบัดไอ
ระเหยน ้ามันเบนซิน ร้ อยละ 70.4 ชุดที 3 ก๊ าซโซฮอล์ พบว่า ชุดควบคุมที่ 3 มีสารอินทรี ย์ย์ระเหยง่าย มีคา่ เท่ากับ
2,944 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและชุดการทดลองซึง่ มีตวั กรองชีวภาพที่ผ่านการฆ่าเชื ้อ มีคา่ เท่ากับ 948
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะเห็นได้ วา่ ชุดตัวกรองชีวภาพที่ผ่านการฆ่าเชื ้อมีประสิทธิภาพการบาบัดไอระเหยก๊ าซ
โซฮอล์ ร้ อยละ 67.8 ดังแสดงใน Table 4
Table 4 Removal efficiency of diesel, gasoline and gasohol Vapors.
Treatments

Total VOCs (mg/m3)

Diesel Control

156.7

Diesel Sterilized Biofilter

140.2

Gasoline Control

3,786

Gasoline Sterilized Biofilter

1,120

Gasohol Control

2,944

Gasohol Sterilized Biofilter

948

% Removal Efficiency
10.5

70.4

67.8

สรุป
จากผลการทดสอบการบาบัดไอระเหยจากน ้ามันเชื ้อเพลิงด้ วยตัวกรองชีวภาพสามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ผลการทดสอบการระเหยของนา้ มันเพลิง ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ในชุดการทดสอบขนาด 10x10x20 ซม.
ในระยะเวลา 7 วัน ณ อุณหภูมิห้อง 29 องศาเซลเซียสพบว่า น ้ามันดีเซล มีระยะเวลาที่ระเหยหมด มากกว่า 7 วัน
น ้ามันเบนซินและก๊ าซโซฮอล์ ระเหยหมดในเวลา 2 วัน เนื่องจากน ้ามันดีเซลมีสภาพของแหลวมีการระเหยเป็ นไอต่า
ส่วนน ้ามันเบนซินและก๊ าซโซฮอล์ มีการเปลี่ยนเป็ นไอระเหยง่ายในภาวะอุณหภูมิปกติ
2. ผลการทดสอบตัวกรองชีวภาพในการบาบัดไอระเหยของก๊ าซโซฮอล์ ที่อุณหภูมิ 28.5 องศาเซลเซียส
สองชุดการทดลอง พบว่าการทดสอบทัง้ สองชุดเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกันคือประสิท ธิ ภ าพของตัวกรองชี วภาพ
เปลือกถัว่ ลิสงที่ผ่านการฆ่าเชื ้อ มีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวกรองชีวภาพที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื ้อ แสดงว่าความร้ อนจาก
การอบฆ่าเชื ้อ (Autoclave) ทาให้ สภาพตัวกรองมีโอกาสเพิ่มพืน้ ที่สมั ผัสมากขึ ้น กระบวนการดูดซับดีขึน้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการย่อยสลายไอระเหยได้ มากขึ ้น
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3. ผลการทดสอบความชืน้ ของตัวกรองชีวภาพ เปลือกถั่วลิสงที่ผ่านการฆ่าเชือ้ ต่อกากตะกอนนา้ เสีย ที่
ตราส่วนอั 25 : 75, 30 : 70, 40 : 60, และ 50 : 50 โดยปริ มาตร ที่อณ
ุ หภูมิ 29.5 องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นกรดด่าง 6.8 – 7 พบว่า สัดส่วนตัวกรองชีวภาพที่เหมาะสมในการบาบัดไอระเหยของสารอินทรี ย์ระเหยง่าย มีความชื ้น
ประมาณ ร้ อยละ 40 ถึง 80 (Devinny et al.,1999; Premkumar and Krishnamohan. 2012) ได้ แก่ อัตราของตัว
กรองชีวภาพที่ 50 : 50 โดยปริ มาตร ซึง่ มีความชื ้นเฉลี่ย ร้ อยละ 43.5 อยู่ในช่วงที่นามาใช้ ในการบาบัด
4. ผลการทดสอบการบาบัดไอระเหยสารอินทรี ย์ระเหยง่ายของน ้ามัน เชื ้อเพลิง ในกล่องทดสอบ 7 วัน ณ
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.8 – 7 โดยตัวกรองชีวภาพที่เหมาะสม ได้ แก่ เปลือกถัว่ ลิสงที่
ผ่านการฆ่าเชื ้อ : กากตะกอนน ้าเสีย ในอัตราส่วน 50 : 50 โดยปริ มาตร พบว่าการทดสอบน ้ามันดีเซล ชุดควบคุม
ซึง่ ไม่มีตวั กรองชีวภาพวัดปริ มาณสารอินทรี ย์ระเหยง่ายได้ 156.7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร ชุดการทดลองหลัง
การบาบัดไอระเหยน ้ามันดีเชล มาวัดปริ มาณสารอินทรี ย์ระเหยง่ายมีคา่ เท่ากับ 140.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
น ้ามันเบนซิน ชุดควบคุม มีสารอินทรี ย์ระเหยง่าย มีค่าเท่ากับ 3,786 มิลลิกรั มต่อลูกบาศก์เมตรและชุด
การทดลองมีสารอินทรี ย์ระเหยง่าย 1,120 มิลลิกรั มต่อลูกบาศก์ เมตร และก๊ าซโซฮอล์ ชุดควบคุมมีสารอินทรี ย์ย์
ระเหยง่าย 2,944 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและชุดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 948 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะเห็น
ได้ วา่ ประสิทธิภาพการบาบัดไอระเหยก๊ าซประสิทธิภาพในการบาบัดไอระเหยจากน ้ามันเบนซินมากที่สดุ รองลงมา
เป็ นก๊ าซโซฮอล์ และ นา้ มันดีเซล โดยมีปริ มาณไอระเหยของนา้ มันเชือ้ เพลิงลดลง ร้ อยละ 70.4 , 67.8 และ 10.5
ตามลาดับ สรุ ปได้ วา่ ตัวกรองชีวภาพมีประสิทธิภาพในการบาบัดไอระเหยของน ้ามันเบนซินและก๊ าซโซฮอล์ได้ ดีกว่า
นา้ มันดีเซล เนื่องจากนา้ มันดีเซลมี โครงสร้ างและส่วนประกอบที่ ยากต่อการระเหยกลายเป็ นไอ การระเหยช้ า มี
สถานะเป็ นของเหลวมากกว่าไอ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงมีผลต่อการบาบัดไอระเหยของนา้ มันเชือ้ เพลิงด้ วยตัวกรองชีวภาพ
เนื่องจากตัวกรองชีวภาพต้ องดึงธาตุอาหาร ซึง่ ได้ แก่ ธาตุคาร์ บอนจากไอระเหยของนา้ มันเชื ้อเพลิง ในสภาวะการ
ทดลองนีย้ ังไม่เหมาะสมต่อการบาบัดไอของนา้ มันดีเซล ดังนัน้ ควรทาการศึกษาสภาวะอื่น หรื อการบาบัดนา้ มัน
ดีเซลในสภาพของเหลว แทนการบาบัดไอระเหยของน ้ามันดีเซลต่อไป
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ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ดร.กิตพิ งษ์ รัตนาภรณ์
ดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา
ดร.สุมลั ลิกา โมรากุล
ดร.อุลยั วรรณ์ อุสนั สา
รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศริ ิพร
ผศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี
ดร.กฤษณา ตรี ศีลวัฒนกุล
ดร.จุมพล วรสายัณห์
ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
รศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรี ยญ
ผศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กลุ
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
ผศ.ดร.สุดสาย ตรี วานิช
ผศ.ดร.อุทยั กลิ่นเกษร
ดร.กนกรัตน์ ลิมปิ โสภณ
ดร.กนิฐพร วังใน
ดร.กฤษกมล ณ จอม
ดร.กุลนาถ ทองขาว
ดร.ปั ทธิมา อุดมไพจิตรกุล
ดร.ปิ ตยิ า กมลพัฒนะ
ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล
ดร.วศะพร จันทร์ พฒ
ุ
ดร.สิริชยั ส่งเสริมพงษ์
ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปั ญญาวงศ์ เตชะเมธีกลุ
ผศ.ดร.จันทร์ ทิพย์ เศรษฐยานนท์
ผศ.ขนิษฐา วัชราภรณ์
ดร.พรทิพย์ แซ่เบ๊
อ.ณัฐดนย์ รุ่งเรื องกิจไกร

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

อ.ผุสดี แซ่ลิ่ม
น.ส.ประจงเวท สาตมาลี
ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ดร.วันเพ็ญ มีสมญา
ดร.วิชชา ตรี สวุ รรณ
ดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง
ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ
ดร.สร้ อยทอง สายหยุดทอง
ดร.สุมิตรา บุญบารุง
ดร.หทัยชนก กันตรง
ดร.อรไท สวัสดิชยั กุล
ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
นางจุฬาลักษณ์ จารุนชุ
นางชิดชม ฮิรางะ
นายนิพฒ
ั น์ ลิ ้มสงวน
น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ
น.ส.อภิญญา จุฑางกูร
ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
ดร.รังสิมา ชลคุป
ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม
ดร.ศิริลกั ษณ์ เลี ้ยงประยูร
ดร.ศุมาพร เกษมสาราญ
ดร.สุพนิดา วินิจฉัย
ดร.สุคนั ธรส ธาดากิตติสาร
ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์
ดร.อันธิกา บุญแดง
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน์
รศ.ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรี ดา
รศ.ดร.วิชยั หฤทัยธนาสันติ์
ผศ.ดร.ไพศาล วุฒิจานงค์
รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรี งาม
รศ.มยุรี จัยวัฒน์
รศ.ดร.สมจิต สุรพัฒน์
นางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี
รศ.ดร.กัลยา เลาหสงคราม
ผศ.ดร.พาสวดี ประทีปะเสน
ผศ.ดร.รมณี สงวนดีกลุ
รศ.ดร.เข็มชัย เหมะจันทร
ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธุ์
ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร
ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ์
ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์
ผศ.ดร.วิชยั ลีลาวัชรมาศ
ศ.ดร.ปราณี อ่านเปรื่ อง
รศ.ดร.จิรารัตน์ อนันตกูล
รศ.ดร.สุเมธ ตันตระเธียร
ผศ.ดร.เกียรติศกั ดิ์ ดวงมาลย์
ผศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชยั ชาติกลุ
ดร.กิตพิ งศ์ อัศตรกุล
ดร.ดริษ กวักเพฑูรย์
ดร.ธนจันทร์ มหาวนิช
ดร.ศิริมา พ่วงประพันธ์
ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์
ผศ.ดร.สีหนาท ประสงค์สขุ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์

ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
ข้ าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง
รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้ า
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
ดร.รัทรดา สมพงษ์
ผศ.ดร.ดิสนีย์ สิงหวรเศรษฐ์
ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ
ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รศ.ดร.อัมพวัน ตัน๊ สกุล
ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง
รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ
ผศ.ดร.กมลทิพย์ สัจจาอนันตกุล
ผศ.ดร.รัชนี เจริญ
ผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกลุ
ผศ.ดร.ปิ ยะวรรณ กาสลัก
ผศ.ดร.ศิวฒ
ั ไทยอุดม
รศ.ดร.สอาด ริ ยะจันทร์
รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์
ผศ.ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์
ผศ.ดร.สมโภช พจนพิมล
ดร.วิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์
ดร.สุธีรา วัฒนกุล
ผศ.ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์
ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี
ผศ.ดร.อรอินทุ์ ประไชโย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ดร.จารุภทั ร ลือชา
ผศ.ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน
ดร.ปิ ยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
รศ.อรไท สุขเจริญ
รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพฒ
ั น์
ดร.กมลชัย ชะเอม
ผศ.ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร
ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์
รศ.มาณพ ปานะโปย
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ผศ.ดร.ปิ ยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
ผศ.ดร.พิทยา อดุลยธรรม
ผศ.ดร.มุทิตา มีนนุ่
รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์
รศ.ดร.เถวียน วิทยา
รศ.ดร.วรัญญู ศรี เดช
ผศ.ดร.ศุภชัย ภิสชั เพ็ญ
ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด
ผศ.ดร.คมแข พิลาสมบัติ
รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
รศ.ดร.วรรณา ตังเจริ
้ ญชัย
รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวฒ
ั น์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

92. ดร.เกื ้อกูล ปิ ยะจอมขวัญ
93. นายสมชาย ทรงศักดิเ์ ดชา

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
บริษัท ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)

Editorial Board
Subject : Agro-Industry (internal)
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.

Asst.Prof.Dr.Suteeluk Kraisuwan
2. Dr. Siriporn Riebroy
Asst.Prof.Dr.Tanee Sreewongchai
4. Asst.Prof.Dr.Pongtep Wilaipun
Assoc.Prof.Dr.Kamolwan Jangchud
6. Assoc.Prof.Dr.Hathairat Rimkeeree
Assoc.Prof.Dr.Rungnaphar Pongsawatmanit 8. Assoc.Prof.Dr.Saowanee Lertworasirikul
Assoc.Prof.Dr.Anuvat Jangchud
10. Asst.Prof.Dr.Tantawan Pirak
Dr.Thepkunya Harnsilawat
12. Asst.Prof.Dr.Pitiporn Ritthiruangdej
Asst.Prof.Dr.Walairut Chantarapanont
14. Dr.Wannasawat Ratphitagsanti
Dr.Siwaporn O'Charoen
16. Assoc.Prof.Dr.Vanee Chonhenchob
Asst.Prof.Dr.Tunyarut Jinkarn
18. Asst.Prof.Dr.Tarinee Nampitch
Asst.Prof.Dr.Rangrong Yoksan
20. Asst.Prof.Dr.Lerpong Jarupan
Asst.Prof.Dr.Amporn Sane
22. Assoc.Prof.Dr.Klanarong Sriroth
Assoc.Prof.Dr.Penkhae Wanchaitanawong
24. Assoc.Prof.Dr.Mangkorn Rodprapakorn
26. Assoc.Prof.Dr.Sawitri Chuntranuluck
Assoc.Prof.Dr.Sarote Sirisansaneeyakul
Assoc.Prof.Dr.Sunee Nitisinprasert
28. Asst.Prof.Dr.Pakamon Chitprasert
Dr.Kittipong Rattanaporn
30. Dr.Wilawan Sintuprapa
Dr.Sumallika Morakul
32. Dr.Ulaiwan Usansa
Assoc.Prof.Dr.Tanachote Boonvorachote
34. Asst.Prof.Dr.Thanit Puthpongsiriporn
Asst.Prof.Dr.Parthana Parthanadee
36. Dr.Krissana Treesilvattanakul
Dr.Jumpol Vorasayun
38. Dr.Ajchara Kessuvan
Dr.Apichaya Lilavanichakul
40. Assoc.Prof.Dr.Waraporn Boonsupthip
Assoc.Prof.Dr.Sanguansri Charoenrein
42. Asst.Prof.Dr.Wannee Jirapakkul
Asst.Prof.Dr.Warapa Mahakarnchanakul
44. Asst.Prof.Dr.Sudsai Trevanich
Asst.Prof.Dr.Utai Klinkesorn
46. Dr.Kanokrat Limpisophon
Dr.Kanithaporn Vangnai
48. Dr.Kriskamol Na Jom
Dr.Kullanart Tongkhao
50. Dr.Pathima Udompijitkul
Dr.Pitiya Kamonpatana
52. Dr.Yaowapa Lorjaroenphon
Dr.Wasaporn Chanput
54. Dr.Sirichai Songsermpong
Asst.Prof.Dr.Kornthip Watcharapanyawong Techametheekul

56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.
70.
72.
74.
76.
78.
80.
82.
84.
86.

Asst.Prof.Dr.Jantip Setthayanond
Dr.Porntip Sae-bae
Mrs.Phussadee Lim
Dr.Nednapis Vatanasuchart
Dr.Witcha Treesuwan
Dr.Sunsanee Udomrati
Dr.Sumitra Boonbumrung
Dr.Orathai Sawatdichaikul
Mrs Chulaluck Charunuch
Mr.Nipat Limsangouan
Miss Apinya Chudhangkura
Dr.Pilanee Vaithanomsat
Dr.Rattana Tantatherdtam
Dr.Sumaporn Kasemsumran
Dr.Sukuntaros Tadakittisarn
Dr.Antika Boondaeng

57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.
81.
83.
85.
87.

Asst.Prof.Kanitta Watcharaporn
Mr.Nattadon Rungruangkitkrai
Miss Prajongwate Satmalee
Dr.Wanpen Mesomya
Dr.Vipaporn Na Thalang
Dr.Soithong Saiyudthong
Dr.Hataichanok Kantrong
Dr.Aunchalee Aussanasuwannakul
Mrs.Chidchom Hiraga
Miss Waraporn Prasert
Dr.Nattaporn Suttiwijitpukdee
Dr.Rungsima Chollakup
Dr.Siriluck Liengprayoon
Dr.Supanida Winitchai
Dr.Suteera Witayakran
Dr.Udomlak Sukatta

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.

Subject : Agro-Industry (external)
Asst.Prof.Sukasem Sittipod
Assoc.Prof.Dr.Penkwan Chompreeda
Asst.Prof.Dr.Phaisan Wuttijumnong
Assoc.Prof.Mayuree Chaiyawat
Mrs.Penpimol Jaturontrasame
Asst.Prof.Dr.Pasawadee Pradipasena
Assoc.Prof.Dr.Khemchai Hemachandra
Asst.Prof.Dr.Jirawan Apiraksakorn
Dr.Korakoch Hamsupo
Prof.Dr.Pranee Anprung
Assoc.Prof.Dr.Sumate Tantratian
Asst.Prof.Dr.Chaleeda Borompichaichartkul
Dr.Daris Kuakpetoon

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

Assoc.Prof.Dr.Vichien Leelawatcharamas
Assoc.Prof.Dr.Vichai Haruthaithanasan
Assoc.Prof.Dr.Sukoncheun Sringam
Assoc.Prof.Dr.Somjit Surapat
Assoc.Prof.Dr.Kalaya Laohasongkram
Asst.Prof.Dr.Romanee Sanguandeekul
Asst.Prof.Dr.Kanit Vichitphan
Asst.Prof.Sukanda Vichitphan
Asst.Prof.Dr.Vichai Leelavatcharamas
Assoc.Prof.Dr.Jirarat Anuntagool
Asst.Prof.Dr.Kiattisak Duangmal
Dr.Kitipong Assatarakul
Dr.Thanachan Mahawanich

27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.
81.
83.
85.
87.

Dr.Sirima Puangpraphant
Asst.Prof.Dr.Sehanat Prasongsuk
Assoc.Prof.Dr.Niramon Utama-ang
Assoc.Prof.Dr.Sappasith Klomklao
Dr.Pornpimon Mayachiew
Asst.Prof.Dr.Disney Singhawuarasate
Assoc.Prof.Dr.Thananya Wasusri
Prof.Dr.Sakamon Devahastin
Asst.Prof.Dr.Charoenchai Khompatraporn
Assoc.Prof.Dr.Vilai Rungsardthong
Asst.Prof.Dr.Kamontip Sajjaanantakul
Asst.Prof.Dr.Wanticha Savedboworn
Asst.Prof.Dr.Piyawan Gasaluck
Assoc.Prof.Dr.Sa-Ad Riyajan
Asst.Prof.Dr.Bootsrapa Leelawatr
Dr.Wilailuk Chaiyasit
Asst.Prof.Dr.Parita Thanasukarn
Asst.Prof.Dr.Onin Prachaiyo
Dr.Jarupat Luecha
Asst.Prof.Dr.Saroat Rawdkuen
Dr.Sirirung Wongsakul
Assoc.Prof.Oratai Sukcharoen
Asst.Prof.Dr.Worawan Punpipat
Asst.Prof.Dr.Bussarin Ksapabutr
Asst.Prof.Dr.Parinda Penroj
Asst.Prof.Dr.Thummanoon Prodpran
Dr.Pitaya Adulyatham
Assoc.Prof.Dr.Suppasil Maneerat
Assoc.Prof.Dr.Waranyou Sridach
Asst.Prof.Dr.Santad Wichienchot
Asst.Prof.Dr.Ekasit Onsaard

28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.
70.
72.
74.
76.
78.
80.
82.
84.
86.
88.

Dr.Inthawoot Suppavorasatit
Assoc.Prof.Dr.Sompong Sirisoponsilp
Assoc.Prof.Dr.Aphirak Phianmongkbol
Asst.Prof.Dr.Vilailak Klompong
Dr.Rutrada Sompong
Dr.Rattanaphol Mongkholrattanasit
Asst.Prof.Dr.Chumpol Monthatipkul
Assoc.Prof.Dr.Ampawan Tansakul
Assoc.Prof.Dr.Pravate Tuitemwong
Assoc.Prof.Dr.Amornrat Mukprasirt
Asst.Prof.Dr.Ratchanee Charoen
Assoc.Prof.Dr.Jirawat Yongsawatdigul
Asst.Prof.Dr.Siwatt Thaiudom
Assoc.Prof.Dr.Warangkana Sompongse
Asst.Prof.Dr.Sompoche Pojjanapimol
Dr.Suteera Vatthanakul
Asst.Prof.Dr.Sajee Suwansri
Assoc.Prof.Dr.Visith Chavasit
Asst.Prof.Dr.Ekachai Chukeatirote
Dr.Piyaporn Chueamchaitrakun
Asst.Prof.Dr.Supanee Danviriyakul
Assoc.Prof.Dr.Manat Chaijan
Dr.Kamonchai Cha-aim
Asst.Prof.Dr.Prasong Siriwongwilaichat
Assoc.Prof.Manop Panapoy
Asst.Prof.Dr.Piyarat Sirivongpaisal
Asst.Prof.Dr.Mutita Meenune
Assoc.Prof.Dr.Thawien Wittaya
Asst.Prof.Dr.Supachai Pisuchpen
Asst.Prof.Dr.Pitchaon Maisuthisakul
Asst.Prof.Dr.Komkhae Pilasombut

89. Assoc.Prof.Dr.Walailak Atthirawong
91. Assoc.Prof.Dr.Adisorn Swetwiwathana
93. Mr.Somchai Songsakdecha

90. Assoc.Prof.Dr.Wanna Tungjaroenchai
92. Dr.Kuakoon Piyachomkwan

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รศ.ดร.สิทธิชยั ตันธนะสฤษดิ์
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์
ดร.ปิ ยพงษ์ ทองดีนอก
ดร.สุภทั รา ถึกสถิตย์
รศ.ดร.ดอกรัก มารอด
รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
ผศ.ดร.วิจกั ขณ์ ฉิมโฉม
ผศ.ดร.ประทีป ด้ วงแค
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พฒ
ั นานุรักษ์
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ ว
ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ผศ.ดร.สคาร ทีจนั ทึก
ดร.จงรัก วัชรินทร์ รัตน์
ผศ.ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
ผศ.ดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้ าว
ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น
ดร.นิตยา เมี ้ยนมิตร
รศ.ดร.เอ็จ สโรบล
ผศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร
ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

24. รศ.ดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
25. รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
26. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์

27. ผศ.ดร.ชลอ จารุสทุ ธิรักษ์
28. ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
29. ดร.ปิ ยาภรณ์ สมสมัคร
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ
ผศ.ดร.ทัศนีย์ บุญประคอง
ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต
ดร.นฤชิต ดาปิ น
ดร.กิตติชยั ดวงมาลย์
รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
ผศ.อัจฉรา ดวงเดือน
ผศ.ดร.ฐิ ติยา แซ่ปัง
รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์
รศ.ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรี นพคุณ
รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรี นพคุณ
ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพฒ
ั น์
ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1.
2.
3.
4.
5.

ศ.ดร.นิพนธ์ ตังธรรม
้
ศ.ดร.อุทยั รัตน์ ณ นคร
รศ.ดร.วิทยา ปั น้ สุวรรณ
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
ดร.กันต์ ปานประยูร

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะสิ่งแวดล้ อมทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

Editorial Board
Subject : Natural Resources and Environment (internal)
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
42.
44.

Assoc.Prof.Dr.Sittichai Tantanasrit
2. Asst.Prof.Dr. Somnimirt Pukngam
Asst.Prof.Chatchai Tantasirin
4. Dr.Piyapong Tongdeenok
Dr.Supattra Thueksathit
6. Assoc.Prof.Dr.Dokrak Marod
Assoc.Prof.Dr.Ronglape Sukmasuang
8. Asst.Prof.Dr.Vijak Chimchome
Asst.Prof.Dr.Prateep Duengkae
10. Asst.Prof.Dr.Nantachai Pongpattananurak
Asst.Prof.Dr.Sarawood Sangkaew
12. Asst.Prof.Dr.Wanchai Arunpraparat
Asst.Prof.Dr.Sakhan Teechanteuk
14. Dr.Chongrak Wachrinrat
Asst.Prof.Dr. Weeraphat Khunrattanasiri
16. Asst.Prof.Dr.Kankhajane Chuchip
Asst.Prof.Dr.Pasutha Sunthornhao
18. Asst.Prof.Dr.Rachnee Pothitan
Dr.Nittaya Mainmit
20. Assoc.Prof.Dr. Ad Sarobol
Asst.Prof.Dr.Sutkhet Nakasathien
22. Dr.Sarawut Rungmekarat
Assoc.Prof.Dr.Tunlawit Satapanajaru
24. Assoc.Prof.Dr.Patana Anurakpongsatron
Assoc.Prof.Dr.Patthra Pengthamkeerati
26. Asst.Prof.Dr.Jukkrit Mahunjcharityawon
Asst.Prof.Dr.Chalor Jarusutthirak
28. Asst.Prof.Dr.Prapaipid Chairattanamanokorn
Dr.Piyapawn Somsamak
30. Assoc.Prof.Kanita Tungkananuruk
Asst.Prof.Dr.Surat Bualert
32. Asst.Prof.Dr.Tassanee Boonprakong
Asst.Prof.Dr.Sujinna Karnasuta
34. Dr.Narouchit Dampin
Dr.Kittichai Duangmal
36. Assoc.Prof.Dr.Sanya Sirivithayapakorn
Asst.Prof.Utchara Duangdeun
38. Asst.Prof.Dr.Thitiya Pung
Assoc.Prof.Dr.Wara Taparhudee
40. Dr.Idsariya Wudthsin
Assoc.Prof.Dr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun
Assoc.Prof.Dr.Penjit Srinophakun
43. Asst.Prof.Dr.Taweedej SiriThanapipat
Asst.Prof.Dr.Pollakrit Kritmaitree
45. Asst.Prof.Dr.Passakorn Pananont

Subject : Natural Resources and Environment (external)
1. Prof.Dr.Nipon Thangtham
2. Prof.Dr.Uthairat Na-Nakorn
3. Assoc.Prof.Dr.Vittaya Punsuvon
4. Asst.Prof.Dr.Bunvong Thaiutsa
5. Dr.Gunn Panprayun

คณะกรรมการฝ่ ายจัดพิมพ์ เอกสาร
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ที่ปรึกษา
นายจรู ญศักดิ์ สวนสวรรค์
ประธานกรรมการ
นายปั ญญา ซื่อตรง
รองประธานกรรมการ
นางสาวลิลา วุฒวิ าณิชยกุล
กรรมการ
นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
กรรมการ
นางสาวศลิษา หวานวาจา
กรรมการ
นางสาวสุดธิดา มีสวัสดิ์
กรรมการ
นางปนัดดา ดีหะริง
กรรมการ
นายภานุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร
กรรมการ
นางสาวธิดา จันทาพูน
กรรมการ

นางวัชรี ทองทิพย์
กรรมการ
นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์
กรรมการ
นายพลวัฒน์ ตันหัน
กรรมการ
นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
กรรมการ
นางสาวอุดมลักษณ์ พลอยสุวรรณ
กรรมการ
นายวิทยา วงษ์ เอี่ยม
กรรมการ
นายวัชระ นิลประพันธ์
กรรมการ

นางสาวกฤษฎี ปริวัตรกุล
กรรมการและเลขานุการ
นางสุฌานี ศรี ดี
นางนฤมล อินถา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธัญญ์ นัฐดา กุนอก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

